Nieuwsbrief Juni 2017

‘Spetters 2.0’

Voorwoord
Voor u ligt Spetters 2.0, de nieuwsbrief van de Noordwijkse Zwem- en Polo Club
NZ&PC. Vroeger hadden we een clubblad van de NZ&PC, dat de naam Spetters had.
Dit was eigenlijk in de periode voor het internet. Het clubblad had de rubrieken:
woordje van de voorzitter, verjaadags kalender, nieuws van de afdelingen en de
altijd populaire ‘Wist u datjes’.
Misschien heeft nog iemand een oude Spetters thuis in de kast liggen. Scan deze
dan even in en mail hem naar secretaris@nzpc.nl
Dan kunnen we deze als retro nieuwsbrief uitgeven. Dat zou leuk zijn!
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Agenda
De volgende activiteiten staan op de agenda:
Zaterdag 24 juni, Maarten Smeltink toernooi. Dit is een waterpolo toernooi waar
leden en oud leden aan mee kunnen doen. Recreatie, wedstrijd en waterpolo,
iedereen is welkom. We zullen ook miniwaterpolo wedstrijden spelen. Aanvang
15:00 uur. Het toernooi wordt afgesloten met een BBQ (vanaf +/- 18:00 uur),
waarvoor je je kunt opgeven via de website (kosten 15 euro voor een bbq pakket).
Op donderdag 29 juni zijn de Noordwijkse zwemkampioenschappen. Dit waren
voorheen de clubkampioenschappen, maar nu willen we ook alle oud leden en
Noordwijkse wedstrijdzwemmers uitnodigen. We gaan op zoek naar de
zwemkampioenen van Noordwijk. Aanvang 18:00 uur en aanmelden via het
formulier op de website.
De afsluiting van het seizoen is dit jaar in week 27. Ofwel de trainingen gaan door
tot 7 juli, totaan de zomervakantie dus.
Het nieuwe seizoen 2017-2018 begint weer in week 36, dus vanaf maandag 4
september.
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Woordje van de voorzitter
Beste leden en vrienden van de Noordwijkse Zwem- en Polo Club (NZ&PC):
Afgelopen woensdag 7 juni was de 2e Algemene Leden Vergadering (ALV 2017) van
de NZ&PC, aangezien het ons nog niet gelukt was om een voltallig dagelijks bestuur
samen te stellen. Sinds 19 april zijn we hiermee bezig geweest, om een bestuur op
de been te krijgen. Gelukkig melde zich Harry van Teijlingen als penningmeester
en later Caroline Ruiter (vrouw van Gerbrand) als secretaris. Ik was hiermee
bijzonder content, aangezien ik het voortbestaan van de NZ&PC enorm belangrijk
vind.
Even iets over mijzelf, ik ben Koen van Dijk, geboren en getogen in Noordwijk. Ik
woon aan de Prins Bernhardstraat 66 in Noordwijk aan Zee. Ik werk bij Jacobs in
Denhaag en studeerde af en promoveerde aan de TU Delft. In 1991 ben ik begonnen
met waterpoloen bij de NZ&PC en heb sindsdien gewaterpoloed, een super leuke
en gezonde sport, en speelde in heren 3 en daarna heren 2. Ik was niet heel
fanatiek, maar dat hoeft ook niet, maar vond de vriendschappen en het spel
intrigerend. Uiteraard polo ik nog steeds en dat blijf ik waarschijnlijk nog jarenlang
doen.
In 2008 werd ik door Remco, mijn toenmalig teamgenoot gevraagd om toe te
treden tot het bestuur. Derhalve ben ik in 2008 als secretaris aangetreden. Na vele
jaren actief te zijn geweest in het bestuur, trad tijdens de ALV 2017 Ben van Dam
af als penningmeester. Aangezien mijn functie secretaris en vice voorzitter was
vanaf 2015, moest er dus weer worden gezocht naar een voltallig dagelijks bestuur.
Tijdens de tweede algemene ledenvergadering op woensdag 7 juni traden Harry en
Caroline aan. En hebben we weer een voltallig dagelijks bestuur, het is alweer
enige tijd geleden. Ik hoop dat we weer kunnen gaan bouwen aan de vereniging het
komende seizoen.
Een ander punt tijdens de ALV2017 was de recreatie afdeling. Toen in 2013 Adri
van Duin en Thea Peschier afscheid namen kwam de organisatie van de recreatie
volledig te liggen in de handen van de jongelingen Renate van Leeuwen en Anja
Hoogeveen. Gelukkig hadden ze wel een team als ondersteuning beschikbaar, zoals
Jeroen Smeltink en Gertjan Barnhoorn. Omdat we in 2016 begonnen met dames
waterpolo en Renate en Anja volop aan het trainen waren voor het komende
seizoen, werd de recreatie afdeling toch wat veel om dat erbij te doen. Als vicevoorzitter was ik destijds erg content met een opkomend dames team. Hoewel er
afgelopen seizoen maar 1 wedstrijd werd gewonnen, heb ik er goede hoop in dat ze
komend seizoen goed presteren. Ze trainen 2x per week, dus worden zienderogen
beter.
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Goed een hoop woorden inmiddels, maar hoe gaan we nu het komende seizoen
aanvliegen? Als vereniging moeten we gaan nadenken waar onze prioriteiten
eigenlijk liggen. Gepassioneerde vrijwilligers als Anja en Renate zijn moeilijk te
vinden. Uiteraard wil ik onze overige vrijwilligers hierbij niet tekort doen, denk
aan Femke, Jeroen, Gertjan, Henry, Astrid en wie ik hierbij dan nog vergeten mag
zijn. Zij hebben
de recreatie de
afgelopen jaren
met volle passie
in leven
gehouden, dus
hiervoor heel
veel dank en
respect.
Als vereniging
willen we ons
richten op onze
kerntaken,
hetgeen
waterpolo en
wedstrijdzwemm
en zijn. De recreatie moet een kweekvijver worden voor ons zwemtalent, wat zich
kan ontwikkelen binnen onze prachtige vereniging. Jonge waterpoloers en
wedstrijd zwemmers past volledig in de ambitie van de gemeente Noordwijk om
‘European city of sports’ te worden. Wat dat betreft bieden we met waterpolo en
wedstrijd zwemmen iets unieks in Noordwijk.
Helaas zal het wel betekenen dat zwemles voor het C-diploma en de
zwemvaardigheids diploma’s niet meer onze prioriteit zullen zijn. Met name de
grote administratieve last en het lage rendement voor de zwemsport, heeft ons
doen besluiten deze activiteiten te moeten stoppen.
De volwassenen recreatie staat buiten kijf dat we daarmee de veelzijdigheid van
de vereniging aantonen, dus dat zullen we zeker blijven behouden en uitbreiden
het liefst.
Het komende seizoen willen we als bestuur ons richten op de ontwikkeling van de
vereniging op waterpolo en wedstrijd vlak. Dat we afgelopen seizoen een
damesteam rijker zijn geworden is super en heeft tot veel enthausiastme geleid
binnen de waterpolo afdeling. Ook leveren Petra van Duin en Gerbrand Ruiter
(samen met Felien Lantinga) een goede bijdrage om de mini’s te laten
waterpoloen. Laten we komend seizoen richten op de ontwikkeling van de jeugd
met betrekking tot de wedstrijd sport.
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De donderdag recreatie training van 18:00-20:00 uur wordt een training waarbij fun
voorop staat, maar waarbij sportieve ontwikkeling belangrijk wordt. We proberen
jeugd te laten doorstromen naar waterpolo en wedstrijd zwemmen. Zo kunnen we
er jeugdwaterpoloteams bij krijgen, waarmee we minipolo toernooien gaan doen.
Verder proberen we, met aandacht voor de zwemtechniek, ervoor te zorgen dat de
wedstrijdafdeling weer kan gaan groeien. Als vereniging hebben we alle middelen
die we wensen ter beschikking. En met de inzet van ons allemaal kunnen we de
recreatie de kweekvijver laten zijn, waardoor we als vereniging kunnen groeien.
Uiteraard zal de fun factor en het spel element belangrijk zijn om de kinderen te
blijven motiveren. Wat dat betreft is de uitdaging die er nu ligt ook een enorme
kans die we moeten grijpen. We hebben een schitterend zwembad, prima
materialen, zelfs elektronische tijdwaarneming, alleen nu moeten we het nog gaan
gebruiken. En als vereniging moet ons dat zeker gaan lukken als we ons er allemaal
voor inzetten.
Met vriendelijke groet,
Uw voorzitter, Koen van Dijk
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Even voorstellen
Ik ben Caroline, 36 jaar, geboren en getogen in het welbekende Haps (18 km. onder
Nijmegen) en via wat andere woonplaatsen nu bijna 2 jaar woonachtig in Katwijk
aan Zee. Ik woon daar samen met Gerbrand, voor iedereen in de vereniging wel
bekend als lid van heren 2 en trainer van de minipolo. Egon (bijna 10 jaar) en
Maurits (bijna 7 jaar) als fanatieke minipolo leden, Katiche (bijna 6 jaar), Arne (3,5
jaar) en Wout (3
maanden) zijn vaak bij
de heren 2 wedstrijden
op de tribune te vinden
of in de kantine voor
een ijsje!
Onze weekenden zitten
vol met voetbal,
hockey, waterpolo,
hardlopen, mom in
balance, bezoekjes aan
familie of gewoon met
zijn allen al netflix
kijkend op de bank. De
grote happening 1 keer
per jaar is de
wintersport, waar
Gerbrand en alle
kinderen al over
beginnen zodra er een
‘r’ in de maand zit. De gehele familie skiet mij hard voorbij aangezien ik pas 5 jaar
geleden begonnen ben (jullie kunnen al raden hoe lang ik Gerbrand ken) en de rest
allemaal met 2 jaar al op de ski’s stond…
Dan ook nog maar iets over mijn sport carrière. Ik heb eigenlijk altijd volleybal
gespeeld vanaf groep 6 basisschool tot een paar jaar geleden. Daarvoor zaten nog
heel even turnen en tennis, maar al snel was het alleen volleybal. Daarnaast ben ik
een aantal jaren met veel plezier secretaris en website beheerder geweest van
volleybalvereniging Switch in Hooglanderveen. Gestopt met volleybal een paar jaar
geleden omdat ik zwanger was van Arne en begonnen met Mom in balance, soort
bootcamp voor (aanstaande) moeders, google maar eens ☺. Na onze verhuizing
naar Katwijk gestart met hardlopen bij de Atletiekvereniging Rijnsoever en
september 2016 ook weer Mom in balance in Noordwijk.
En dan nu secretaris bij NZ&PC! Eerlijk gezegd heb ik niks met water of
watersport….. Ik kan nauwelijks zwemmen en heb met wat coulance van de
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zwemleraar toen ik een jaar of 8 was mijn A-diploma gehaald ☺ In 2008 heb ik 1
keer gedoken, omdat ik naar het Great Barrier Reef ging en dat toch echt niet
zomaar voorbij kon laten gaan… maar doodsangsten uitgestaan onder water en de
hand van mijn duikinstructeur zo ongeveer verbrijzeld. Maar goed, Gerbrand en de
kinderen zijn gelukkig wel waterratten, dus zij zullen in het water liggen bij de
vereniging terwijl ik buiten het water me nuttig maak.
Ik vind het erg leuk om deel uit te maken van een vereniging, zeker omdat we met
ons drukke schema thuis niet beiden een competitiesport kunnen doen. De
afgelopen paar weken al vaak met Harry en Koen bij ons thuis (onder het genot van
een kopje koffie van Gerbrand) over de plannen voor de vereniging gehad en ik
word er erg enthousiast van om mee te mogen denken over de toekomst van
NZ&PC!

Even voorstellen
Ik ben Harry, 57 jaar jong, geboren in
Leiden en opgegroeid in Amersfoort en
Noordwijkerhout. Ik woon sinds 1984 in
Noordwijk en nu in de Molenstraat met
mijn vrouw Sabine en dochters Maxiem
en Juliëtte.
Ik ben nu penningmeester voor NZ&PC
maar ben reeds lid geworden vanaf
1977 toen de waterpolo nog in de
kinderschoenen stond met maar een
heren team. Desalniettemin waren er
toen reeds veel leden bij de polo,
waarbij in 1979 de bedrijfspolo een
versnelling gaf aan de poloontwikkeling van zowel de vereniging
als van mezelf.
Medio 1988 heb ik enkele jaren het
bestuur bijgestaan maar door drukke
werkzaamheden en veel reizen bij
Shell ben ik gestopt met deze functie,
met de wedstrijden en later ook met
het trainen.
Afgelopen jaar kreeg ik de kans om
vervroegd te stoppen bij Shell en heb ik de oude liefde weer opgepakt en ben weer
begonnen met zwemmen. Door de problematiek in het bestuur voelde ik me
geroepen om te gaan helpen en heb me verkiesbaar gesteld.
Ik vind het erg leuk om weer deel uit te maken van de vereniging en ben erg blij
met het dagelijks bestuur met Koen en Caroline. Ik word er erg enthousiast de vele
nieuwe gezichten te zien en actief te werken aan de toekomst van NZ&PC!
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Dames team NZ&PC
Door Linda van Dam
Afgelopen seizoen heeft het damesteam van NZ&PC voor het eerst meegespeeld in
de competitie.
Ons team bestaat uit
Anja,Astrid,Femke,Karlijn,Lavinia,Linda,Maaike,Mandy,Petra,Renate en Sarah.
Voor onze allereerste wedstrijd waren wij uiteraard heel erg zenuwachting. We
speelde uit tegen “Poseidon” waar we met 11-3 verloren.
Tegen deze ploeg moesten we 4 maanden later de return spelen. En wat wij
allemaal al erg graag wilde meemaken gebeurde….we hebben deze wedstijd met 54 gewonnen!! De tribune zal vol met supporters en ook de 2 herenteam waren
aanwezig en hebben ons flink aangemoedigd! Wat een fantastische zaterdagmiddag
was dat!
Ook al ging het niet altijd gemakkelijk en hebben we maar 1 wedstrijd gewonnen
we merken wel dat we als team volop in ontwikkeling zitten. We weten zeker dat
de wedstrijden van het komende seizoen beter gaan verlopen.
Ondertussen blijven wij volop trainen, daarbij krijgen wij ondersteuning van
Rudolf, de vader van Lavinia en ook Jasper uit Heren 1 geeft ons af en toe een
training.

Femke past de bal

Anja neemt de bal uit

Renate troeft een tegenstander af
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Kleine helden
Door Gerbrand Ruiter
Sinds begin 2017 zijn we als vereniging weer begonnen met het opbouwen van een
mini polo team. Inmiddels hebben we een mooi team van ongeveer 10 enthousiaste
en zeker talentvolle mini polo spelers.
Op 28 mei hebben we als team voor het
eerst meegedaan aan een toernooi bij
Alkemade. We moesten als team 4
wedstrijden spelen van 6 minuten. We
hadden een team van 7 spelers en drie
coaches langs het bad! Opvallend was dat
onze tegenstanders toch duidelijk meer
ervaring hadden dan ons team. Rhys kon
helaas niet meespelen, hij had zijn pols
gebroken. Stijn was de held die bij ons
kwam invallen! Gelukkig was Rhys wel
aanwezig in het zwembad om ons aan te
moedigen! Bij waterpolo gaat het ook om
de team spirit en die was duidelijk het beste bij ons!
We moesten eerst spelen tegen Sassenheim 2. Het werd een nipte 2-1 overwinning
voor Sassenheim, maar we scoorde wel het eerste doelpunt (Maurits tikte de bal
binnen die door Finn net was gemist). Dat was ook ons allereerste doelpunt in een
echte wedstrijd. Dit was direct een hele spannende wedstrijd waarbij Finn maar
net de bal miste met opzwemmen en we goed overspeelden.
De tweede wedstrijd was tegen LZ1886 2. Een hele spannende wedstrijd die we ook
maar net aan verloren. Ook de
derde wedstrijd tegen BZ&PC
hebben we net aan verloren.
Beide wedstrijden was er maar 1
doelpuntje verschil.
De laatste wedstrijd was tegen
AZC 1. Deze wedstrijd was super
spannend. We hebben gewonnen
met 2-1, maar we kregen het
niet cadeau. Het team heeft
echt gevochten als leeuwen. De
jongens en meisjes van AZC
kregen niet de kans om de bal
goed over te spelen. Egon en Finn pakte super veel ballen af. Koen, Timo, Tijmen
en Stijn waren altijd beschikbaar voor een balletje terug en Maurits heeft ballen
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uit het doel gehouden en snel weg gespeeld. Het was zo’n spannende wedstrijd dat
ook de coaches er alles aan deden om
deze wedstrijd te winnen. We hebben de
jongen aangemoedigd, toe geroepen en
de bal weg geblazen! Het was een echte
team prestatie! Zo knap hoe onze jongens
de druk konden weerstaan en de ballen
steeds naar voren speelden!
Aan het einde van de dag zijn we
vermoeid maar zeer tevreden naar huis
gegaan. Het was zo super gaaf om te zien
hoe onze kleine helden als team samen
speelden en hoe ze bij elke wedstrijd tot de laatste seconde de strijd aan gingen.
Ons team heeft het meeste echt actief de ballen van de tegenstanders afgepakt,
de meeste zwem meters gemaakt en het meeste spirit getoond. Daar zijn we als
coaches volledig objectief van overtuigd!
Het was een mooi eerste half jaar met de Mini’s. Volgend jaar vanaf september
goed opbouwen en leuke toernooien uitzoeken. We zijn inmiddels al gegroeid tot
een leuke club. Timo, Tijmen, Koen, Rhys, Finn, Egon, Maurits en Stijn wij zijn
trots op jullie prestaties tijdens het toernooi. Het team is inmiddels aangevuld met
twee nieuwe talenten: Luuk en met Nout. 2017/2018 wordt een top jaar! Dank ook
Petra en Felien voor jullie geweldig inzet als coaches!

Wie de jeugd heeft …
Door Peter van Teijlingen
Een paar weken geleden mocht ik op de Nederlandse Kampioenschappen (NK) voor
jeugdteams fluiten in zwembad De Slag te Zaandam. Zoiets heeft iets eervols, je
fluit de beste spelers van dat moment in die leeftijdsklasse.
Het NK wordt gespeeld in één weekend, op zaterdag zijn er poulewedstrijden en op
zondag de strijd om de plaatsen 1 t/m 6. Er zijn twee poules van 3 teams. De nr 1
en 2 van iedere poule kruisen elkaar in de halve finales, de nr 3 van beide poules
spelen om plek 5 en 6. Mij viel de eer ten deel om één halve finale en de finale te
fluiten.
Vooraf namen we - de Hoofd SR en de vier SR’s - nog even wat zaken door, onder
andere de mogelijkheid dat bij een gelijkspel direct een strafworpenserie tot een
winnaar moest leiden. Stom van me dat ik me daar niet op voorbereid had. De
Hoofd SR stelde een paar expliciete vragen waar ik geen antwoord op had. Tot
overmaat van ramp was één van de andere SR’s Gideon Reemnet die nog als
Internationaal SR menig wedstrijd heeft geleid. Beiden zijn zoveel beter op de
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hoogte van alle regels dan ik. Ik fluit meer op de automatische piloot. Maar ze
hadden gelijk, een strafworpenserie behoorde tot de mogelijkheid en daar had ik
me op kunnen voorbereiden. Andere zaken in mijn leven leken meer prioriteit te
hebben.
De eerste halve finale werd door Gideon Reemnet en een jonge SR gefloten. Die
wedstrijd - tussen Polar Bears en De Zijl Zwemsport - was duidelijk afgetekend en
een terechte winst voor Polar Bears. De tweede halve finale tussen MNC Dordrecht
en ZV De Zaan was een stuk spannender. Deze wedstrijd floot ik samen met Bart
van der Horst, een collega waarmee ik een paar weken daarvoor een
competitiewedstrijd had gefloten. We genoten volop van het spel en de
samenwerking tussen ons was weer goed. De wedstrijd verliep zonder
noemenswaardige incidenten. De stand ging gelijk op en met nog 22 seconden te
spelen werd het 6-6. Er werd niet meer gescoord, dus een strafworpenserie moest
uitsluitsel brengen. Voor mij was het de eerste keer dat ik een dergelijke
strafworpenserie ging afnemen. Maar goed dat ik de spelregels - die standaard in
mijn sporttas zitten - nog even had doorgenomen. Ook was ik blij dat we het er
vooraf nog over gehad hadden. Dat scheelt aanzienlijk als je er eenmaal voor staat.
Bij een NK komt er veel meer publiek dan bij gewone wedstrijden, de tribunes
waren vol en rondom in het bad waren ook nog veel toeschouwers. Het brengt een
extra druk met zich mee waarop je je lastig kunt voorbereiden. Maar nu met die
strafworpenserie nam die druk nog eens verder toe.
Bij een strafworpenserie geven beide coaches vijf namen van spelers op en ieder
team neemt om en om een strafworp. De namen van de vijf spelers dienen op
papier aan de Hoofd SR te worden doorgegeven. Als na vijf strafworpen van ieder
team de stand nog steeds gelijk is, wordt er doorgegaan met dezelfde vijf spelers
en in dezelfde volgorde, totdat één team scoort en de andere niet (golden goal).
De volgorde van de spelers kan dus belangrijk zijn als het na die vijf strafworpen
nog steeds gelijk is.
In deze serie misten van beide teams drie spelers hun strafworp, dus nu ging het
om de golden goal. Het was reuze spannend en ik was de SR die de strafworp moest
laten nemen. Mijn collega stond op de achterlijn en was al net zo gespannen als ik.
Op het moment dat ik floot, floot hij per ongeluk ook en de speler mist… De Hoofd
SR greep in en besloot dat deze strafworp over mocht. Kabaal op de tribune was
zijn deel. Nu ging het wel goed en ook de rest van de serie was geen probleem
meer. ZV De Zaan hield het hoofd het langst koel en ging door naar de finale.
Voordat de finale begon waren er twee wedstrijden; de wedstrijd om plaats 5-6 en
de ‘troost’-finale om plaats 3-4. Daarna mocht ik weer met dezelfde collega de
finale fluiten tussen Polar Bears en ZV De Zaan. Bij Polar Bears speelt één speler
die met kop en schouders boven de rest uitsteekt. De verwachting was dat deze
speler Polar Bears naar de overwinning zou leiden.
Intussen liep de zwemzaal vol met ouders, grootouders en andere
belangstellenden. De tribunes waren zo mogelijk nog meer afgeladen dan bij de
vorige wedstrijden. Het licht in de zwemzaal ging uit voor de opkomst van de
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spelers, met ons als SR ertussenin. Het was een regelrechte show met lichteffecten
en luide muziek. Daarna werden de spelers voorgesteld. Om zoiets mee te maken is
wel speciaal.
Dan de wedstrijd; Zoals verwacht nam Polar Bears al gauw een voorsprong, maar
meer dan 3 doelpunten liepen ze niet uit. In de 4e periode werd de uitblinker van
Polar Bears vakkundig uitgeschakeld en kwam ZV De Zaan langzaamaan naderbij. In
de laatste minuut scoorde ZV De Zaan de gelijkmaker met nog 30 sec te spelen.
Een uitsluiting op 15 seconden voor tijd leek roet in het eten te gooien, maar Polar
Bears kon de overtalsituatie niet omzetten in scoren. Wederom een
strafworpenserie.
Polar Bears wilde een veldspeler wisselen voor de keeper. Dit hadden ze bij de
Technical Meeting voorafgaande aan het NK gevraagd en er was toen bevestigend
geantwoord. Nu gaf Gideon Reemnet aan dat er niet gewisseld mag worden als de
reguliere speeltijd erop zit. De coach en assistent van Polar Bears waren het hier
vanzelfsprekend niet mee eens en een woordenwisseling was het gevolg. De Hoofd
SR belegde een korte bijeenkomst met de (ass.) coaches van beide teams, mijn
collega en ik en Gideon Reemnet. Aangezien de vraag gesteld was bij de TM en
daarop bevestigend geantwoord was, besloot de Hoofd SR om het toe te staan,
maar vermeldde er duidelijk bij dat het tegen de regels was.
Intussen waren de spelers van beide teams aan het wachten en op de tribune klonk
geroezemoes. Er was inmiddels een kwartier verstreken en dus werd er
aangedrongen om snel met de strafworpenserie te beginnen.
Ook dit keer waren er meer dan vijf strafworpen nodig om de winnaar te bepalen.
De spanning was te snijden, maar na negen strafworpen scoorde ZV De Zaan wel en
Polar Bears niet. Vreugde bij De Zaan, verdriet bij de Edenaren. De euforie bij ZV
De Zaan was vanzelfsprekend groots en het zwembad ontplofte zowat. Het is
natuurlijk prachtig als je in je eigen zwembad Nederlands Kampioen waterpolo bij
de jeugd wordt. Nadat de gemoederen weer een beetje bedaard waren werd de
prijsuitreiking gedaan en uiteraard ‘We are the Champions’ van Queen gespeeld.
Een prachtige ervaring rijker en twee mooie wedstrijden op het NK gefloten met
allebei een strafworpenserie. Die ga ik niet snel vergeten. En mooi om te zien dat
zelfs op dit niveau er wel eens van de regels wordt afgeweken.
Over een paar jaar spelen een aantal van de jongens uit deze wedstrijden in Oranje
en vertegenwoordigen zij ons land op misschien wel de Olympische Spelen, wie de
jeugd heeft …

Spetters versie 2.0

Heren 2 op excursie in de natuur
Door Koen van Dijk
Van vrijdag 16 tot maandag 19 juni ging heren 2 op teamweekend naar Friesland.
Het weekend was georganiseerd door Robert in samenwerking met Vincent en we
gingen naar recreatie park het Wiid nabij Eernewoude. Vrijdag kwam Dirkjan mij
ophalen en gingen we op
weg naar Lisse om
Remco op te halen.
Vervolgens gingen we op
weg naar het verre
Friesland. Onderweg
kwamen we onze
teamgenoten tegen, die
met Robert mee reden
en hebben gezamenlijk
koffie gedronken en
gebak gegeten bij Van
der Valk. Aangekomen
bij het recreatie park
zagen we dat de boot al klaar lag, een schitterende zwarte motorboot, waarmee
we de komende dagen veel lol zouden beleven.
Nadat we om 15:00 uur het vakantie huisje mochten betrekken hebben we een
boot tochtje gemaakt over het plassen gebied De Alde Feanen.
Verder hebben we nog even inkopen gedaan voor de bbq bij de Jumbo.

Vincent kon goed overweg met de bbq, dus voorzag ons allen van lekkere stukken
vlees. Gelukkig hadden we voldoende bier (en cassis) ingeslagen en had Dirkjan
enkele flessen Bacardi meegenomen, zodat het een gezellige avond werd.
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’s Avonds nog even een tochtje over de Alden Feanen

Ben en Robert
plannen de
route.
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Heerlijk bbq en in de tuin op de steiger,
direct aan het water.

Aangekomen bij de Action was Gerbrand
enorm onder de indruk van de aangeboden
tuinkabouters.

Volop genieten in de sloep.
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Op zaterdag en zondag
hebben we eveneens
gevaren en gebbq’d.
De training in de Alde
Feanen was erg
geslaagd, hoewel het
water erg koud was.
Het vakantie huisje
was erg comfortabel en
van alle gemakken
voorzien, zoals sauna
en jacuzzi buiten in de
tuin. Al met al hebben
we een onvergetenlijk
weekend meegemaakt
en enorm veel plezier
gehad.
Het schijnt dat Robert en Vincent ook voor de komende jaren alvast een heren 2
weekend hadden bedacht, dus zijn we komend jaar weer gegarandeerd van een
leuk heren 2 weekend. Maar zoals altijd blijft de locatie tot aan vertrek geheim.
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