weidevogels jeugd levert vier kampioenen
is op het veld (opnieuw) hoger ingedeeld. Weidevogels Domares-El gàar
op het veld eerste klasse spelen. Een
prestatie op zich omdar dit àe hoogste
klasse voor de E is.
'Weidevogels

E2 stelde met een klinkende zege van 8-1 tegen ODO E3
het zaalkampiocnschap veilig. Directe

concurrent Pernix E2 was dit zaalseizoen uiteindelijk "de beste van de
rest", maar morste onnodig punten,

De

El van Weidevogels.

Bleiswijk - De tweede helft van het korfbalseizoen op het veld

is weer van start gegaan. Dit betekent dat er een zaalseizoen is
afgesloten, en wat voor een seizoenl Maar liefst vier jeugdteams
werden kampioen. Ongeslagen of net op het nippertje, maar de
jeugd doet het uitstekend bij korfbalvereniging Weidevogels.

Na een mooi seizoen en h-ard trainen wedstrijd, 107 doelpunten voor, 14
is weidevogels Domates El opnieirw doelpuntén t.g".t À een doelprrr,kampioen. geworden. Het ieizoen t.nràldo u"r, ,iu", liefst 93 (!t) áo;i
Lregon drt ;aar al goed mer een kampi- punren was weidevogers duiderijk de
oenschap op het veld. Met 1 verlorèn tetere ploeg uit de cJmpetiti.. de Ei

waardoor de rwee gelijke spelen regen
Phoenix E2 geen belemmering vóor
het ka mpioenschap zouden blll-ken.
De laatste wedstriid was voor de C3
enorm spannend. Na een 0-2 achterstand kwam de C3 op stoom in een
korte tiid werd de aèhterstand omgezet naaÍ een 2-2. Toen kwamen de
vleugels onder de shirts te voorschiin.
al gauw werd her 4-2 voor de C3. Na
een laatste stuiptrek van ONDO, 10
minuten voor tijd, werd de eindstand
4-3 in het voordeel van de C3.
'Weidevogels
83 vierde feest in Maasland. Tegen ONDO werd h et zaalkampioenschap binnengehaald. Met een
bijna ongeslagen resultaat heeft Weidevogels laten zien dat zij duidelijk de
sterkste in de poule waren.22 punten
uit 12 wedstrijden is ontzettend knap
evenals het doelpunrensaldo van +90-.
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