De Aftrap
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Zondag 13 november 2022

Woander Forest
---------

VV Born

Stand & programma 4e klasse C seizoen 2022/2023

Woander Forest
Stijf onderaan
Meer kunnen we er niet van maken. 1 punt, behaald in de 1e
wedstrijd. Daarna volgden 5 nederlagen op rij. Een negatieve spiraal
die we niet vaak in Merkelbeek maken. Laten we hopen dat het tij
snel gekeerd kan worden en er nog genoeg punten vóór de
winterstop gehaald gaan worden om het jaar positief af te sluiten.

De Tegenstander
Over ons eigen voetbal dus geen uitgebreide teksten deze week.
Het is voor iedereen leuker om het te hebben over de tegenstander
van vandaag: VV Born. Een nette, goed georganiseerde vereniging.
De website van Born bevat een aparte sectie over ‘normen en
waarden’. De redactie van ‘De Aftrap’ besteedde de
thuiswerkvrijdag aan het lezen van deze sectie (3 kantjes). Born
draagt haar supporters onder meer op om respect te tonen voor de
tegenpartij:

Uiteraard zijn we het daar volledig mee eens. Opvallend: supporters
van Born worden ook geacht enthousiast te worden over het spel
van de tegenstander (zie hieronder). Kijk dus niet verrast op als u
een sjaal van Born de lucht in ziet gaan bij een doelpunt van
Woander.

Scan en koop je lootjes!

ALV: 9 December
We zien jullie graag op onze Algemene Ledenvergadering op vrijdag
9 december in onze kantine!

Wedstrijdbal
De wedstrijdbal van vandaag wordt gesponsord door Dokterbed
Zuid-Limburg (Jean Janssen). Al een aantal seizoenen mogen we op
je steun rekenen voor de sponsoring van een wedstrijdbal én
reclamebord. Dankjewel hiervoor!

Vakken vullen!
Onze hoofdsponsor heeft weer hulp nodig bij het goed gevuld
krijgen van de schappen in december. We roepen daarom onze
leden op om 1 avond een paar uurtjes uit te helpen. Opgeven kan
bij Tess Cox! Uiteraard zijn enthousiaste leden en supporters van
Born ook welkom om te helpen

