
De eerste wedstrijd was meteen de spannendste: Levitas tegen Euros. Michiel, Oskar, 
Nienke, Jeroen, Renske (voor het eerst!) en ondergetekende verdedigden de eer 
van Levitas. Beide partijen hadden mooie aanvallen en een nette verdediging en de 
wedstrijd was dan ook flink spannend. (De eerste keer dat het nieuwe Levitasteam, 
twee jaar geleden, met tactiek had gevaren was overigens nadat Euros ons hier wat over 
geleerd had.) Na een aantal spannende minuten wist ondergetekende het eerste doel te 
scoren! In de rest van de wedstrijd waren er nog redelijk wat kansen maar door goede 
verdedigingsacties bleef dit het enige doel van de wedstrijd en eindigde het dus in 1-0 
voor Levitas. 

Hierna mocht Euros tegen Okawa spelen. Aangezien de polo-ervaring van Okawa 
bestond uit enige wedstrijdjes in het zwembad in speelbootjes werd er nog even 
aan gedacht om Euros met een man minder, met halve peddels of alleen met links 
gooiend te laten spelen. Maar dan zou het toch wel een erg gekke wedstrijd worden, 
dus uiteindelijk werd er toch op een redelijk normale manier gespeeld. Euros won dit 
wedstrijdje dan ook, hoewel er een aantal verassend goede acties van Okawa inzaten. 
De wedstrijd van Levitas tegen Okawa verliep ongeveer hetzelfde en weer moest het 
minder geoefende Okawa het onderspit delven. 

Maar dit betekende dat Levitas studentenkampioen kanopolo 2011 is! Euros verraste 
iedereen met een bijzonder mooie zelfgekluste wisseltrofee! Een peddeltje met hun 
kleuren zat er al in voor vorig jaar, en dit jaar 
mogen wij daar dus ons eigen peddeltje aan 
toevoegen. 

Toen was het alweer tijd voor het laatste 
programmaonderdeel. Aangezien de branding van 
20 cm niet heel veel spanning beloofde werd dit 
plan veranderd in een heerlijk middagje luieren 
op en bij de steiger. Goede afsluiter van een 
weekendje dat om herhaling vraagt! 

Jeej, we hebben gewonnen!

Voor het eerst in 10 jaar of meer waren alle 
studentenkanoverenigingen van Nederland  op 19 
en 20 maart bij elkaar, alle drie, en wel bij ons! De 
eerste dag werd er op DWD gevaren en nog wat 
gedronken in de stad. Waarna al onze gasten op de 
loods mochten slapen. 

De volgende ochtend was het tijd voor het 
kanopolotoernooi, waarbij de studentenkampioen 
2011 gekozen zou worden. Vorig jaar hadden wij 
Euros tot studentenkampioen 2010 gedoopt nadat 
zij op het Keistad toernooi van ons gewonnen 
hadden, met warme champagne en al. Dit jaar werd 
deze traditie dus voortgezet en zou er opnieuw 
voor de titel gestreden worden. 

Als altijd begon het enigszins chaotisch terwijl iedereen bootjes probeerde te vinden en 
er een doeltje opgebouwd werd. De Okawanen werd verzocht hun mooie speelbootjes 
even droog te laten en zich toch in polobootjes van Euros en Levitas te wurmen, zodat 
het er allemaal wat gelijker en veiliger aan toe zou gaan. De enigszins aangepaste regels 
werden nog eens rondgeschreeuw (met maar één doeltje moet je toch met recht van 
aanval spelen) en alle andere regels werden nog eens verteld aan degenen onder ons die 
nog nooit een echt wedstrijdje gespeeld hadden. 
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