Teamuitje Selectie RKPVV Seizoen 2016/2017
Op zaterdag 7 januari j.l. zijn een aantal spelers en begeleiding van onze selectie, ondanks de sneeuw
en ijzel, naar Helenaveen gereden om gezellig te gaan airsoften. Het gezellige werd al snel omgezet in
een hevige schietpartij tussen twee teams. Team Rood werd geleid door aanvoerder Jos
"sluipschutter" Waijers. De andere aanwezigen in dit team waren: Jeroen Munsters, Kevin de Corte,
Erik van der Zanden, Alexander Maatje, Joey van Lieshout, Jimmy Vulders , Roy Alleblas en Kevin van
de Kerkhof. Team Blauw werd vooral gekenmerkt door Piet "the terminator" Verbaarschot. Hierin
zaten verder: Leon van Teeffelen, Frank van Teeffelen, Theo de Corte, Rick de Corte, Danny
Verbaarschot, Soufyan Aggetas, Jeffrey Perts en Ismael Rizqy. In het begin werd er een vrije ronde
gespeeld waarbij beide teams het speelveld konden verkennen. Na wat rondvliegende kogels en
geschreeuw dat er iemand geraakt werd, ging de zoemer. Iedereen moest verzamelen en er werd
verteld dat team rood twee rode vlaggen moest veroveren en team blauw twee blauwe vlaggen
moest veroveren. Beide partijen probeerde de opdracht te voltooien al was het team Blauw dat
meer in de aanval ging en team Rood meer de verdedigende partij was. Dit resulteerde ook in een
overwinning voor het Blauwe team. Nu was de tijd aangebroken om het laatste spel te spelen. In het
midden van het speelveld werd een bom gelegd. Team Rood en Blauw diende de knop in te drukken.
Zodra één team de knop had ingedrukt moesten ze de bom beschermen om ervoor te zorgen dat ze
zoveel mogelijk tijd hadden op de bom om het spel te winnen. Het andere team moest uiteraard
proberen ook de knop in te drukken om zoveel mogelijk tijd te hebben om te winnen. In het begin
was het team Rood die de knop indrukte en rondom de bom de munitie los liet op de aanvallende
Blauwe ploeg. Toch kreeg team Blauw het voor elkaar om de bom terug te veroveren door op de
knop te drukken en zij hebben dit ook niet meer uit handen gegeven, waardoor ook team Blauw dit
spel heeft gewonnen. Ondanks de blauwe plekken, bulten en schaafwonden, kan er teruggekeken
worden op een geslaagde middag. Als afsluiting zijn de spelers en begeleiding naar de
nieuwjaarsreceptie gegaan bij RKPVV om de avond gezellig af te sluiten onder genot van een vette
hap en een aantal biertjes!

