Hoi allemaal,
De eerste wedstrijden van 2016 zijn gespeeld en
vooral het eerste weekend waren er mooie
uitslagen. In het eerste weekend hebben alle
teams gewonnen! RoDeBo A1 begon met een
overwinning op BMC en het weekend daarna
weer een overwinning op DAKOS. RoDeBo C1
begon met een overwinning op de koploper uit de
competitie, er werd goed gespeeld en vooral veel
gescoord. Het tweede weekend was en
tegenvaller, want er werd met 1 punt verschil
verloren. Het eerste heeft pas één wedstrijd
gespeeld en ook gewonnen. Het doel van 2016
was dat de dames meer zouden scoren en dit
werd meteen uitgevoerd. Iedereen heeft een
doelpunt gemaakt en de dames hebben er meer
gescoord van de heren!! Komende twee weken
staan er weer leuke wedstrijden op het
programma, met hopelijk mooie doelpunten. Op
30 januari spelen alle teams in de schans en
kunnen alle aanmoedigingen gebruiken! (ja de
senioren hebben een uitwedstrijd, maar deze
wordt in de schans gespeeld). 26 januari wordt het
schoolkorfbaltoernooi gespeeld in de hazelaar,
wie zin en tijd heeft om te komen helpen kan zich
aanmelden bij Peter Palm! Verder staan er nog
enkele oproepjes waar we jullie hulp bij nodig
hebben, zoals de zwerfvuilactie!

Wedstrijden:
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

10.00 uur
16.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.15 uur

Laatste kans om alle
teams achter elkaar te
zien spelen!

Het is weer zover, 19 maart 2016 is de
zwerfvuilactie. Het is de bedoeling om
met zo veel mogelijk mensen te helpen
met het schoonmaken van de straten.
Door deze actie zamelen we geld in
voor de vereniging. Binnenkort komt de
mail met meer informatie!

Wist je dat …
… Peter Palm ook bij de senioren zwitsal heeft gekregen
tijdens het sinterklaasspel?
… de familie Mol al twee wedstrijden samen geblesseerd
op de bank zit?
… de A eindelijk eens gewonnen heeft van BMC?
… Peter Palm hier het nog de hele week over gehad heeft?
… Maud weer terug is om de C te coachen?
… iedereen bij de senioren gescoord heeft tijdens de
wedstrijd tegen SDO?
… de dames eindelijk meer doelpunten hebben gemaakt
dan de heren?

Alle teams
gewonnen! Goed
begin van het
nieuwe jaar!

Uitslagen:
9 januari 2016
RoDeBo C1 – Korloo C1
RoDeBo A1 – BMC A1
10 januari 2016
RoDeBo 1 – SDO (V) 6
16 januari 2016
RoDeBo C1 – Flamingo’s (M) C2
RoDeBo A1 – DAKOS A2

7–3
9–7
15 – 10
3–4
8–7

