
Hierbij doen wij Daniël en Jeffrey v.d. burg een kort verslag van een enerverende dagje korfbal
We moesten om 09.00 uur verzamelen bij de sporthal keizerslanden
Vandaar uit zijn we met 3 auto’s vertrokken richting Wageningen.
Eenmaal aangekomen zochten we de kleedkamers op om ons klaar te maken voor een dagje
korfballen.
Onze eerste wedstrijd begon om 10.45 uur tegen atalanta 1 uit Apeldoorn deze team was geen
vreemde voor ons omdat we daar ook ons eerste wedstrijd ook tegen speelde tijdens de opening van
het tweede kunstgrasveld.
De eerste wedstrijd werd jammer genoeg verloren maar dat mocht de pret niet drukken [6-0]
De tweede wedstrijd speelden we rond 11.30 uur
Ook die ging helaas verloren [2-0] maar er werd wel gestreden
Tegen 12.30 uur was het lunchtijd die goed verzorgd werd.
Rond 13.00 uur moesten we een estafette doen .
Rond 13.45 uur speelde we onze derde wedstrijd die ook helaas werd verloren [ 1-4 ] Jeffrey had de
eerste punt gescoord
Hierbij waren de poulewedstrijden gespeeld en helaas waren we als laatste van de poule geeindigt.
Toen moesten we om 15.00 uur aantreden om onze 4e wedstrijdje van 20 minuten te spelen
Er deden acht teams mee.
We moesten spelen tegen keizer karel voor de 7e plaats
En dit was een spannende wedstrijd  we kwamen met 1-0 achter.
Vlak voor de wissel van helft scoorde jeffrey z’n 2e treffer.
De spanning liep steeds meer op toen het einde naderde . We waren iets beter als de tegenstander
En dat resulteerde vlak voor het eindsingaal in een 2-1 overwining . De winnende treffer werd
gemaakt door daniel
Dus werden we 7e
Het was een vermoeide maar toch een hele leuke dag .
We hebben als team toch een leuke prestatie neer gezet.
Dit was een verslagje van daniel en jeffrey vd burg


