Hoi allemaal,
Januari is alweer afgelopen en er zijn al veel
wedstrijden gespeeld. Helaas zijn er afgelopen
weken niet veel wedstrijden gewonnen. Toch heeft
de C tegen Princes Irene goed gespeeld,
aangezien ze maar met zeven speelsters waren.
De wedstrijd van afgelopen weekend tegen
Avanti was erg spannend en eindigde in een
gelijkspel. De senioren hebben eerst verloren tegen
Mariarade en afgelopen weekend gelijk gespeeld
tegen NKV. Twee tegenvallers, maar ze staan
alsnog tweede in de competitie. De A heeft
afgelopen weekend als enige gewonnen! Dinsdag
26 januari hebben we meegeholpen bij het
schoolkorfbaltoernooi, dit was een groot succes!
Veel enthousiaste kinderen en we zijn gevraagd
om een korfbalclinic te geven op een school!
Aankomend weekend zijn er geen wedstrijden in
verband met carnaval, ook de trainingen op
vrijdag 5 februari en dinsdag 9 februari gaan niet
door.

Wedstrijden:
13 februari 2016
SCMH C1 – RoDeBo C1
De Korfrakkers A3 – RoDeBo A1

10.45 uur
15.55 uur

21 februari 2016
RoDeBo 1 – DSC 8

13.00 uur

27 februari
RoDeBo C1 – De Korfrakkers C4
RoDeBo A1 – Alico A1
NKV 3 – RoDeBo 1

13.00 uur
14.00 uur
21.10 uur

De hoeveelste
keer oprollen
was het?

Wie herkent
zichzelf in
deze foto?

Wist je dat …
… er op vrijdag 5 februari en dinsdag 9
februari geen trainingen zijn?
… er na de zwerfvuilactie tot nu toe ieder
jaar een frietje wordt gegeten?
… dit een goede rede is om je aan te
melden?
… de A geen teamfoto wilde maken na de
wedstrijd?
… Peter en Peter het erg lastig vonden om
een spandoek op te rollen?
… Ella en Diede meegespeeld hebben bij
het eerste?
… het heel veel moeite heeft gekost om ze
over te halen?

In maart is het weer zover, we gaan weer geld
inzamelen! Op 19 maart is de zwerfvuilactie,
meld je aan door te mailen naar
mjthuis@home.nl. In de week van 7 t/m 12
maart gaan we collecteren voor Jantje Beton,
houdt alvast een avond vrij! Over deze actie
komt nog meer informatie.
Uitslagen:
23 januari 2016
Prinses Irene C3 – RoDeBo C1
Be Quick A2 – RoDeBo A1
24 januari 2016
RoDeBo 1 – Mariarade 1
30 januari 2016
RoDeBo C1 – Avanti (S) C1
RoDeBo A1 – Avanti (S) A2
NKV 3 – RoDeBo 1

4–0
10 – 7
11 -17
3–3
13 – 7
8–8

