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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 verliest van kampioen
Margriet wist in eigen huis met 3-2 te winnen van Olympia’18 en dat was tot nu toe de enige verlieswedstrijd voor de mannen uit Boxmeer. Toen
stond er voor een deel een ander elftal Margrieters in het veld en nu waren er te veel blessures om het Olympia’18 echt moeilijk te maken.
De eerste helft leek Margriet aanvankelijk goed partij te kunnen geven, maar in de 7e en 21e minuut was het Olympia’18 dat erg slordig
verdedigen van Margriet simpel afstrafte. De rust ging dan ook in met een 2-0 achterstand

Komende week de stadsderby tegen FC Schadewijk, tevens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen.

Margriet 2 verliest in Someren
Margriet 2 kwam terug uit Someren met een 3-0 verlies. Someren vocht er voor om weg te blijven van de nacompetitie plaatsen.
Rechtstreeks degraderen kan niemand, want TOP 2 , dat op grote achterstand onderaan bungelde, trok zich halverwege de
competitie terug. Daarmee degraderen ze automatisch.
Met nog 2 wegstrijden voor de boeg staat Margriet 2 op een zesde plek met maar 4 punten verschil met de nacompetitieplaatsen.
De Margrietreserves zullen nog aan de bak moeten om nog 3 punten te pakken uit de laatste twee wedstrijden om zeker te zijn dat ze
ook volgend seizoen weer uitkomen in de reserve eerste klasse.

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 20 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.

