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Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van de Stichting en van het wel en wee van de selectieteams van r.k.s.v. Margriet.
Voor een dagelijkse update van alle nieuws, uitslagen en standen kunt u terecht op onze website :

Margriet 1 slap uit de winterstop
Na 9 weken gedwongen rust mocht Margriet 1 weer aan de bak, direct al in een belangrijke wedstrijd tegen Schijndel/de Wit met als inzet de tweede plaats achter koploper Olympia’18. Margriet,
dat wel in de afgelopen weken enkele oefenpartijen speelde, leek echter nog gezapig te zijn blijven hangen in de winterslaap. Met name in de eerste helft was het erg slecht en werden de duels
met weinig pit aangegaan. De bal ging te vaak naar achteren, passes kwamen niet aan en te vaak werd de eenzame spits Kay v.d. Haterd met hoge ballen aangespeeld en vaak ook nog onzuiver.
Dat juist terwijl van den Haterd op z’n gevaarlijkst is als hij over de grond wordt aangespeeld in de voeten...………...

Zondag a.s. speelt Margriet thuis bij Boekel Sport dat met eveneens 12 wedstrijden op de 11e plaats staat, 6 punten achter Margriet dat nu 4e staat en tot 12
wedstrijden kwam en 21 punten heeft.
Lees woensdag de vooruitblik op deze wedstrijd op onze website.

Margriet 2 komt goed uit de winter en pakt direct 3 belangrijke punten
Vandaag stond voor Margriet 2 een hele belangrijke wedstrijd op het programma. De competitie werd hervat en Budel 2 kwam op bezoek. Budel stond voorafgaand aan de wedstrijd met 4 punten
achterstand op Margriet onder de bekende degradatiestreep. Margriet stond op haar beurt net boven deze streep. Een overwinning zou de Ossenaren dus enige lucht geven. De eerste
ontmoeting tussen beide eindigde in een zinderende 4-4. Nadat Margriet in Budel met 4-1 achter kwam wist het toch nog in de slotfase langszij te komen.
Volgend weekend geen wedstrijd voor Margriet 2. Het had dan eigenlijk tegen sv TOP 2 moeten spelen, maar TOP heeft het 2e team halverwege de competitie teruggetrokken.

Deze nieuwsbrief wordt u gezonden op basis van het sponsorlidmaatschap van u of uw bedrijf van de onafhankelijke
Stichting Amsteleind Promotion, de Business Club van rksv Margriet.

De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u verwachten op 18 februari 2019 .
Disclaimer
Indien u geen prijs stelt op de toezending van deze nieuwsbrief, of deze aan een andere persoon binnen uw bedrijf moet worden gezonden, kunt u dit HIER UITSCHRIJVEN EN/OF WIJZIGEN.

