
1.  

s.v. ROAC@sv_roac 

 

De pers @LDsport en @voetbalinleiden staat te springen om een verslag van @GidonRF 
prima seizoen start.  

https://twitter.com/sv_roac
https://twitter.com/sv_roac
https://twitter.com/LDsport
https://twitter.com/voetbalinleiden
https://twitter.com/GidonRF


 

 

 

https://twitter.com/sv_roac/status/1307681517771128833/photo/1


2.  

 

 

Doelpunten maker Sam vd Geest en Dammes vd Poel met een schoon doel winst 1-0 een 
zeer collectieve overwinning voor de gehele staf  

https://twitter.com/sv_roac
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https://twitter.com/sv_roac/status/1307681091768246273/photo/1


3.  

86 e min Wessel vd Poel voor Sam vd Geest  

 

4.  

84 e min Rood voor speler @Legmeervogels na elleboog stoot Jacco de Hollander gele 
kaart die hem vast hield #vlamindepan  

 

5.  

80 e min wissel Yoek Bentvelzen voor Marnick Ouwehand  

 

6.  

De wissel zojuist was dus Michel Boere  

7.  

Na 60 min is het voor de paarsen slecht balbezit houden @Legmeervogels voetbalt nu en 
dicteert de wedstrijd stand 1-0  

 

8.  

53 e min wissel Ricardo Bakker eruit voor Mitchel Bakker stand 1-0  
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https://twitter.com/sv_roac
https://twitter.com/sv_roac
https://twitter.com/sv_roac


9.  

2 e helft van start  

 

https://twitter.com/sv_roac
https://twitter.com/sv_roac/status/1307666555459833856/photo/1


10.  

 

Inmiddels rust in Rijpwetering stand 1-0 voor de mannen van @GidonRF @Legmeervogels  

11.  

 

40 e min doelpunt kopbal Sam vd Geest na corner Loek van As op maat 1-0 
@Legmeervogels  

12.  

 

Na 17 min Bentvelzen op weg naar de goal, en gevloerd gele kaart @Legmeervogels vrije 
trap van Seggelen plukt keeper uit de kruising  

13.  

De eerste kans is voor Yoek Bentvelzen bal op de lat blijf 0-0  

14.  

We zijn begonnen @Legmeervogels  

15.  

De trainers zijn al een flinke tijd actief, maar nu is het officieel. De contracten zijn getekend. 
#handbal #voetbal  
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16.  

Vanmiddag om 14:00 uur start de competitie tegen @Legmeervogels wij danken de bal 
sponsor Gebr. vd Poel Uit Oud Ade. Via de website kunt u zich registeren voor deze 
wedstrijd. Houd u zich aan de afspraken van het @rivm en volg de aanwijzingen van onze 
stewards  

https://twitter.com/Legmeervogels
https://twitter.com/rivm
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