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Weer een monsterzege voor ZVL
DOOR WIM SIERA
WAT E R P O L O - SGHA is dit nog
prille seizoen de verrassing in de
eerste klasse. De ploeg uit Heerenveen versloeg twee weken
geleden Katwijk en zaterdag was
ook LZ 1886 aan de beurt.

De Friezen waren de Leidenaars
met ruime cijfers de baas; 14-8.
Door de nederlaag valt LZ 1886
terug naar de middenmoot. De
ploeg van trainer Joost Vlag gaf
de wedstrijd in het ruim bemeten
Sportstad Heerenveen zwembad
al in de eerste periode uit handen. De thuisploeg kwam uiterst
doeltreffend voor de dag en
schoot al snel een 4-0 voorsprong
op het scorebord. Wedstrijd over

en uit voor de bezoekers die daarna wel beter speelden maar het
toch ruimschoots aflegden tegen
de goed presterende debutant.
Voor LZ 1886 scoorden nog wel
Rory van Amsterdam, Johan den
Hartog en Ronald van der Tang
tweemaal.
Z & PC Katwijk kan de bemoedigende competitiestart maar geen
passend vervolg geven. De gepromoveerde ploeg was met een
overwinning en een remise goed
begonnen aan het nieuwe seizoen maar liep vervolgens tegen
twee nederlagen op. Zaterdag
ging de ploeg van de nieuwbakken trainer Sander Verheul met
16-10 tenonder tegen SG Haerlem. Tot 6-6 ging Katwijk gelijk
op met de strijdvaardige Haar-

lemmers, maar in de derde periode profiteerde de thuisploeg van
een aantal slippertjes in de defensie van Katwijk. ,,Geen man overboord’’, concludeerde routinier
Ferry Spros. ,,In deze competitie
is er geen uitgesproken favoriet
en Haerlem was nu een maatje te
groot.’’ Wim van Beelen en Rik
van de Putte scoorden drie keer.
Voor Alkemade was er weinig
eer te behalen in Alkmaar. DAW
was in de vierde competitieronde
met 15-6 te sterk. De ploeg uit
Roelofarendsveen staat in de
tweede klasse met zes punten
nog wel als vijfde genoteerd. ,,Algehele malaise’’, beoordeelde
aanvaller Jack Geerlings het spel
van zijn team. ,,DAW was veel
scherper dan wij.” Thomas van

Ast scoorde drie maal.
Sassenheim kan in de derde
klasse zijn draai nog niet vinden.
De ploeg uit de bollenstreek verloor dit seizoen alweer voor de
derde maal. Zaterdag was De
Gouwe met 14-10 te sterk.
Aan de scoringsdrift van ZVL
komt geen voorlopig geen einde.
Midweeks wonnen de Leidse
vrouwen al met 22-4 van Haerlem
en zaterdag liet ZVL er wederom
geen gras over groeien. Het arme
De Gouwe werd maar twee doelpunten gegund en incasseerde er
zelf 22. Trainer Koen Plasmeijer
wordt vooralsnog niet blij van de
monsteroverwinningen. ,,Verschrikkelijk! Winnen gebeurt sowieso. De kunst is jezelf toch op
te laden.’’ Plasmeijer kijkt dan

ook reikhalzend uit naar de volgende wedstrijden. ZVL neemt
het op tegen Polar Bears, het sterke UZSC en in de beker wacht
GZC Donk. Plasmeijer: ,,Een prima voorbereiding op de Europacup in Sevilla.’’ De Gouwe kon
zaterdag niet voor de benodigde
tegenstand zorgen. Nog zonder
de zieke Aukje van Belkum kon
de thuisploeg zich naar hartelust
uitleven. 5-0 stond het na de eerste periode en halverwege was de
score al opgelopen tot 12-1. De nog
jonge Malissa van Rijn vertolkte
een prima rol in het vlaggenschip
van ZVL; zij scoorde drie keer en
deed daarbij niet onder voor Jantien Cabout, Britt van Dam en
Mieke Cabout. Brenda Hogenboom was goed voor vier treffers.

ROUTINE DE ZIJL KLOPT JEUGDIG AZC

Rollen omgedraaid
Dat wreekte zich tegen de Leidenaars, die zich inmiddels routiniers in de hoofdklasse mogen
noemen en aan een veel prettiger
seizoen bezig zijn dan het volledig mislukte voorgaande.
Na het weifelachtige begin nam
de thuisploeg het heft in handen.
Sebastiaan Goed schoot zijn
ploeg naar 3-4 en 5-4. Michael
Bach (2) en Thijs Versluis tilden
het verschil naar vier in een derby
die verder nooit ontbrandde.
In aanvallend opzicht werd het
publiek in de laatste twee parten
al helemaal niet verwend. Het
aantal schoten dat naast of over
ging was niet op de vingers van
twee handen te tellen. De Zijl kon
het zich zelfs nog veroorloven
een strafworp (Bach) te missen.
Bart Turk deed het van vijf meter
wel goed (10-7) en gooide de wedstrijd in het slot.
Wasserval hield hoop en gaf een
kleine ’waarschuwing’ af: ,,Ik
moet het nog zien als ze naar ons
komen. Dan zijn we weer een
paar maanden verder.’’

DOOR GERTJAN VAN GEEN

- Jarenlang leefde De
Zijl Zwemsport in de schaduw
van het grote AZC. Daar is
(voorlopig) geen sprake meer
van.

LEIDEN

De Leidse waterpoloërs klopten
zaterdag in hun eigen zwembad
de Alphenaren met 10-8. Misschien niet heel overtuigend,
maar het verschil was er.
Aanvoerder Sebastiaan Goed had
zijn ploeg vooraf al in de favorietenrol geplaatst en baseerde zich
daarmee op een gemakkelijke
overwinning in de voorbereiding. In de eerste periode bleek
niets minder waar. AZC nam brutaal met 2-4 de leiding - mede
door een ongelukkig zeldzaam
eigen doelpunt van Goed - maar
ging vervolgens ten onder aan
verdedigende
onvolkomenheden. De Alphenaren groeven
daarmee hun eigen graf. ,,We maken drie keer dezelfde fout. Lieten drie keer iemand uit de rug
wegzwemmen, die kon scoren.
Daar baal ik van’’, sprak AZCtrainer Jeroen Wasserval later.
De nieuwe oefenmeester zag zijn
pupillen matig voor de dag komen. Het sterk verjongde AZC
traint negen keer per week, maar
heeft nog heel wat uurtjes nodig

Tom Nederend (witte cap) en Tjerk Kramer stoeien in het water. Foto Taco van der Eb

De Zijl Zwemsport - AZC 10-8
(4-4, 5-2, 1-1, 0-1).
Doelpunten De Zijl: Goed 2, Versluis

wil het enigszins een rol van betekenis gaan spelen in de hoofdklasse. Te veel werd zaterdag geleund op de inbreng van (nota be-

2, Bach 2, Van der Meer, Nederend, Verhage,
Turk.
AZC: De Ruijsscher 3, Verwoerd 2, Schellingerhout, Wansleben, Goed (e.d.).

ne Leidenaars) Tjerk Kramer en
Joachim de Ruijsscher. Wasserval: ,,Bij ons ontbrak het geloof
om het De Zijl lastig te maken. In

tegenstelling tot andere wedstrijden zochten we te veel naar
Tjerk en Joachim. De anderen
durfden niet te schieten.’’

Degradatie steeds dichter bij voor Avanti
DOOR RON HOOGENDAM

- Avanti is in een
felle strijd verwikkeld om het
eredivisieschap veilig te stellen.

TA F E LT E N N I S

Zaterdagmiddag gooide de frivole Hazerswoudse ploeg alle
schroom van zich af tegen Enjoy
& Deploy Taverzo, maar moest
uiteindelijk met 6-1 buigen.
,,Vooraf hadden we gehoopt op
twee punten, maar het werd er
slechts een’’, aldus kopman Steffen Greup, die kon terugkijken
op een niet onaardig optreden tegen het vreemdelingenlegioen
van Ruud van Graafeiland. Kersverse aanwinsten als de Chinees
Lü Leyi (17) en de Kroaat Borna
Kovac (20) zijn voor Nederlandse
eredivisie een klasse apart en zullen waarschijnlijk geen partij
verliezen. Het team is aangevuld

met Boris de Vries en ’nummer
vier’ Nathan van der Lee. De laatste deed zaterdag niet mee.
Toch was het hartverwarmend
hoe gedreven en scherp Avanti
speelde, vond ook Taverzo-coach
Martin Brinkhof. Zo kon Greup
een game pakken tegen Lü. Na
winst in de eerste game leek
Greup ook de tweede te pakken,
maar door twee knullige opslagen van de Voorschotenaar veerde de topfitte Kroaat weer helemaal op. ,,Ja, dat was niet best.’’
Vincent Blom bleef op nul staan
omdat hij met name tegen Boris
de Vries niet de rust en kalmte
kon bewaren in de vijfde game.
,,De eerste drie games waren
goed, maar de twee die volgden
waren slecht’’, baalde de Gouwenaar. ,,Op zich gaat het best lekker, maar ik moet even een een
keer een potje winnen’’, relati-

veerde hij. Winnen gaat nummer
twee Changyu Xu ’redelijk’ af,
want hij wist wel raad met De
Vries.
Gisteren speelde Taverzo tegen
Avanti’s concurrent Zwolle en
won met 5-2, dus de Overijsselse
ploeg kon door die zwakke Zoetermeerse opstelling weer een
puntje meer pakken. Komend
weekeinde ontmoeten Avanti en
Zwolle elkaar in Overijssel.
De vrouwen van Scylla speelden
tegen FVT een meer spannende
dan fraaie wedstrijd die de Leidse
ploeg, nu nog vijfde, wel verdiend met 4-3 won. De stap naar
de play-offs wordt met de week
groter al wil Kim Vermaas daar
nog niet aan denken. ,,We gaan er
wel voor, maar zal het best nog
wel moeilijk worden’’, denkt de
Voorschotense jeugdinternational. Vermaas won vrij eenvoudig

van Sanne de Hoop, maar moest
tegen de sterke Jie Ting mentaal
het antwoord schuldig blijven.
,,Ik werd boos op mezelf omdat
ik geirriteerd raakte door mijn
slechte spel.’’ De vorige week tegenvallende Kristyna Mikulcova
speelde nu stukken beter, tegen
Jacyntha de Hoop én vooral Ting.
Het goede spel van de Tsjechische moet de Leidse burger aan
de Vliet weer moed geven. Marie
Depuydt had tegen de zusjes De
Hoop te weinig aanvallende wapens om de boel te kantelen.
De mannen van Scylla deden als
koploper in de eerste divisie
groep A uitstekende zaken. Zelf
rolde de Leidse trots Red Stars in
Venray met 10-0 op en en passant
morste concurrent Hilversum
dure punten in het met 6-4 gewonnen treffen tegen Dordrecht.
,,Het gaat goed’, sprak Gerard

Bakker na afloop van het Limburgse uitstapje. ,,Maar wij zijn
nog niet tegen een kater aangelopen, zoals Hilversum. Niet dat ik
het verwacht, maar toch. Het
houdt de boel wel op scherp’’, aldus de Leidse kopman.
Pecos, de trotse koploper, wordt
waarschijnlijk minder overtuigend kampioen in groep B. Toch
sloot de Oegstgeester ploeg het
uitduel tegen Bijmaat redelijk
goed af: 6-4 winst. Pecos deed dat
met een ongenaakbare Tan Anran en de eenmaal winnende Tony Nader en Ted van den Berg. De
laatste viel sterk in (winst op kopman Van Sunder en nipt verlies
tegen Van Spengen) in voor de
om familieredenen afwezige Rene Waterreus. Pecos pakte ook
nog het dubbel en staat na zes
ronden vier punten voor op Van
Herwaarden.

