Hoi allemaal,
Februari was een goede maand voor alle teams.
Zelfs met maar 7 speelsters wist de C het op
gelijkspel te houden tegen SCMH. De A is goed op
dreef en wist zelfs dik te winnen van de nummer 1
uit de competitie. De senioren maakte het nog
spannend in de wedstrijd tegen DSC, maar wist
uiteindelijk te winnen. Afgelopen weekend
speelde alle teams op zaterdag de jeugd allebei
thuis in de schans. Na enige problemen met de
scheidsrechter hebben beide teams gewonnen.
Hans en Rolf heel erg bedankt voor het fluiten! ’s
Avonds hebben ook de senioren uit tegen NKV
gewonnen. Het is alweer maart en dat betekend
dat het zaalseizoen bijna is afgelopen.
Aankomend weekend speelt de jeugd de laatste
wedstrijden en de senioren hebben nog twee
wedstrijden te gaan. We hopen het zaalseizoen
positief af te sluiten met aankomend weekend nog
twee overwinningen. Als de senioren 13 maart
winnen,
wordt
er
op
20
maart
een
kampioenswedstrijd gespeeld! Maart staat ook in
het teken van geld inzamelen. Heb je je nog niet
aangemeld, doe dat dan zo snel mogelijk!
Wedstrijden:
5 maart 2016
Korloo C1 – RoDeBo C1
BMC A1 – RoDeBo A1

09.15 uur
14.00 uur

13 maart 2016
SDO (V) 6 – RoDeBo 1

11.50 uur

20 maart 2016
RoDeBo 1 – Mariarade 1

13.00 uur

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

2–2
4–9

21 februari 2016
RoDeBo 1 – DSC 8

13 – 11

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

3–2
11 – 9
8 – 15

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,
heb je zin om mee te lopen, meld je aan door
te mailen naar penningmeester@rodebo.nl.

Kampioenswedstrijd!
Kom allemaal kijken,
1 uur in de hazelaar

Maandagavond 7 maart is er een
bijzondere ledenvergadering. Iedereen
is hiervoor uitgenodigd. We gaan het
hebben over de toekomst van de
vereniging. Dus ben jij nieuwsgierig naar
wat er volgend jaar met de vereniging
gaat gebeuren. Kom dan 7 maart naar
het clubgebouw op de grote wielen.

Wist je dat …
… de buitentrainingen alweer bijna beginnen?
… Ellemijn met gebroken vinger een wedstrijd
heeft gespeeld?
… Atse niet zo goed is in plannen?
… hij helemaal vergeten was dat hij twee
wedstrijden moest fluiten?
… Hans gelukkig bereid was de wedstrijd van de
C te fluiten?
… Rolf gelukkig bereid was de wedstrijd van de
A te fluiten?
… Hans zonder enige korfbalkennis een goede
wedstrijd gefloten heeft?
… de A eindelijk een teamfoto heeft gemaakt?

