
7-3-2014 Jonge Rus heeft tijd van zijn leven in Nederland |  Algemeen nieuws |  Welkom op dé hockeysite |  Hockey.nl

http://www.hockey.nl/35328/jonge-rus-heeft-tijd-van-zijn-leven-in-nederland 1/2

RABOBANK HOCKEY WORLD CUP Algemeen nieuws Clubs Video's Magazine Mobiel Win Toernooien KNHB

Van de redactie hockeymam.nl Doelpunt van de Maand Hockeyouders.nl NK Shoot Out

Tweeten 0 0

Start campagne 'Shake Hands' zaterdag ... 14:23

Wil jij stage lopen bij de hockeybond? 12:24

Tiende E-toernooi bij hockeyclub Abcou... 11:24

Floortje Engels hangt haar legguards a... 17:50

Speelster van het jaar: Sierlijke spit... 15:00

'Anno 2014 wonen er niet alleen rijken... 10:51

         

Jonge Rus heeft tijd van zijn leven in Nederland

 Door Redactie hockey.nl  06-mrt-2014 10:30

Vova Balsutev kijkt zijn ogen uit in Oegstgeest. De 17-jarige Rus is met zijn club Metrostroy deze
week op trainingskamp in Nederland en sloeg steil achterover toen hij de accommodatie van
Leiden zag. 'Het is geweldig om op zo’n mooie accommodatie te mogen spelen en hier vrienden te
maken', aldus Balsutev in het Leidsch Dagblad.
 
Normaal gesproken werken Balsutev en co hun wedstrijden af op een een slechte, met zand
bestrooide mat. Veldhockey is namelijk niet erg populair in Rusland. 'De overheid doet heel veel

om het veldhockey naar een hoger niveau te krijgen en ons te helpen. We willen dat terugbetalen
met mooie resultaten.' 
 
Geweldige ervaring
Het trainingskamp is tot stand gebracht door voormalig bondscoach Roelant Oltmans. Hij gaf
onlangs een hockeycollege in Sint-Petersburg. De twee zoons van Oltmans spelen in het eerste
van Leiden. De jonge Balsutev wist met Metrostroy niet te winnen van de Leidse ploeg. De Russen
hielden het in het onderlinge oefenduel tot de rust goed vol, maar werden uiteindelijk met 6-1
overlopen.
 
Ook de vrouwen van Metrostroy oefenden tegen Leiden. Hier waren de rollen omgedraaid en
wisten de Russen met 6-0 te winnen. De Russen treden vanavond aan tegen De Reigers.
Vrijdagavond staat de oefenwedstrijd tegen Alecto gepland. (CG)
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