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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 pakt 3 punten bij Handel
Margriet begon onbevangen aan de wedstrijd omdat ze eigenlijk nergens meer om spelen, alleen de eer is er mee gediend. Hoewel Handel fel
begon, was het Margriet dat al snel op voorsprong kwam. Zo was het al raak na 2 min door een foute terug speelbal van Handel waar Kay van den
Haterd alert en gretig gebruikt van maakte en 0-1 intikt. Ook Handel had enkele kleine kansen in het eerste kwartier, maar was onzorgvuldig in de
afwerking. Na14 min. was het weer Kay van den Haterd die 0-2 maakt. Weer door een foute terugspeelbal was hij er als de kippen bij om de bal
achter de doelman te prikken. In de 34 min maakt Kay een ouderwetse hattrick door de 0-3 te scoren. ……...

Komen week gaat de reis naar Boxmeer. Tegenstander is dan het al kampioen zijnde Olympia'18. Tot nu toe is Margriet de enige ploeg geweest
die van de Boxmeerse kampioen heeft kunnen winnen. Of ze dit kunststukje kunnen herhalen.....????

Margriet 2 verliest van Sparta'25 2
Sparta ‘25 kwam vandaag op bezoek in Oss. Na 90 minuten voetballen namen ze de volle 3 punten mee naar Beek en Donk. Margriet
had dit vooral aan zichzelf te danken. Er werd vandaag niet geweldig gespeeld en de goals werden te makkelijk weggegeven.

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 13 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.

