
Het poloteam van Levitas heeft er inmiddels al weer bijna een seizoen op 
zitten, tijd voor een update in de levitraan dus! Zoals het hoort begon het 
seizoen met het in de wacht slepen van een prijs. Euros en Okawa waren 
weer eens op bezoek gekomen op uitnodiging van het bestuur. Zeker die 
Enschedeërs zijn niet weg te slaan dit jaar, maar goed.. wat wil je met zo’n 
praeses ;). En altijd wanneer de drie studentenkanoverenigingen die Ned-
erland rijk is bij elkaar komen gebeurt er iets moois: Het Nederlands stu-
dentenkanopolo-kampioenschap! In die wedstrijden doet Okawa leuk mee, 
maar het gaat vooral om de pot tussen Levitas en Euros natuurlijk. En 
gelukkig, we wonnen hem door een schitterend lobje van Aletta. 
Sindsdien hebben we een prachtige wisseltrofee ( a . k . a . 
veel te grote boomstam).       

Vervolgens begon het seizoen 
echt bij het Kayakfes-
tival bij DWD, 
Z o e t e r -

m e e r . 
De meesten 

van jullie kennen dit fes-
tival al van de slalom en freestyle 

NK’s, maar dit jaar was er voor het eerst 
ook een polotoernooitje voor 2e/3e klasse. Het 

stond voor ons nog in het teken van een beetje inkomen en warmdraaien, 
ook geïllusteerd door het feit dat onze warming-up van de dag de eerste 
helft van de eerste wedstrijd was. Maar al met al was het een leuk toernooitje, 
goede sfeer tussen de teams, en het ging ook steeds beter met ons team. Het 
was ook het eerste toernooitje waarbij Anneke meedeed. 

Een paar weken later, inmiddels begin juni, stonden er zelfs twee toernooien 
op het programma, op donderdag het hemelvaarttoernooi bij onze buren 
van Rijnland en op zondag het venlohaven toernooi bij Viking Venlo. Beide 

Kanopolo

toernooien begonnen wat stroef  qua resultaten. Er 
werden mooie partijen gespeeld tegen wederom 
Euros, en het Rijnland Senioren en B team, maar ze 
werden nipt verloren. Regelmatig kwamen we er tot 
onze frustratie achter dat niet alleen wij beter waren 
geworden, maar de rest ook. Niet eerlijk! We moes-
ten dan ook tot het Venlo toernooi wachten totdat 
we de eerste wedstrijdjes van dit seizoen wonnen. 
Tegen het nieuwe team van de Batavieren, Viking 
Venlo mix en Euros werd gewonnen, en zo ein-
digden we in de middenmoot. Nu deed Christina 
voor het eerste mee, ook om onze smalle selectie 
wat bij te staan (Nienke viel ook nog geblesseerd 
uit), bedankt! 

Voorlopig het laatste toernooi dit jaar (over een maandje misschien nog ZP 
Open en/of  competitie) speelden we bij Keistad Amersfoort. Dit is een 
groot en gezellig toernooi, en toepasselijk ook het eerste toernooi waarbij 
Jeroen met ons mee kon spelen, na een paar maandjes afwezigheid. We za-
ten in de poule bij twee maal Euros (Veteranen + Studenten), Rijnland S. en 
Keistad E. Na leuke, nipt verloren, partijen tegen de bekenden uit Enschede 
en de oude bekenden van Rijnland wonnen we de partij tegen Keistad E. 
De tweede dag was vooral Christiaan op schot tegen UKC mix met een paar 
prachtige goals. 

Kortom, na een drukke tijd qua toernooien en trainen is het nu weer iets 
rustiger, waardoor we ook de mogelijkheid hebben wat nieuwe leden en an-
dere geïnteresseerden te laten meetrainen, iets wat we hartstikke leuk vinden. 

Verder beginnen we snel weer wat serieuzer met trainen, ook ko-
mend jaar weer onder leiding van Jeroen. We gaan 

ons ook in de El-Cid week weer laten 
zien, met als hoop onze selectie 
weer te versterken met wat nieu-
we leden. Tot dan!

Een seizoen verder
Michiel
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