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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 :

Gehavend Margriet ziet Volkel de punten mee naar huis nemen.
Doordat er een groot aantal basisspelers ontbraken wegens blessures, was trainer Strik genoodzaakt om een beroep te doen op
een aantal jeugdspelers. Zowel Rob van de Ven (JO19-1), alsmede Nick van Oorschot (JO17-1) , startte beide in de basis en deden
dit zeer verdienstelijk. Ook Kevin van Tongeren (JO19-1) en Jama Hasan Mohamed (JO17-1) vielen beide verdienstelijk in en dat
geeft goede hoop voor de toekomst.
Volkel, dat in tegenstelling tot Margriet, nog vol op meedoet voor een periode, begon sterk. Margriettrainer Strik werd al na enkele minuten
geplaagd door een blessure bij Bas Bressers en moest dus al wel erg vroeg in de wedstrijd zijn eerste wissel gebruiken. Rob Ooms kwam voor
hem in de plaats. In de 13e minuut kwam Volkel op voorsprong via een terechte penalty was het Justin Damen die de 0-1 aantekende. Margriet
kreeg kleine, maar onbenutte kansen via …………………..
Komen week geen wedstrijd, wel een inhaalprogramma voor andere teams.
Margriet haalt in op zondag 5 mei a.s., dan uit bij Handel.
De laatste wedstrijden zijn op 12 mei (uit Olympia'18), 19 mei (thuis tegen Schadewijk) en 26 mei (uit tegen MULO).

Margriet 2 oefent tegen EVVC 2
Margriet 2 heeft komend weekend, net als het paasweekend, geen competitieverplichtingen.
Donderdagavond 25 april om 20.00 uur speelt het thuis een oefenwedstrijd tegen EVVC 2

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 6 mei 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.

