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27 november 2016 - "Dit moeten we vaker doen!" hoorde voorzitter Ewout Verkerk
afgelopen zaterdag regelmatig tijdens de 1e Leython DC Super Saturday. Op deze
zaterdag speelden bijna alle teams van de club hun wedstrijd in de Bloemerd. Om 9:00
uur 's ochtends startte de jeugd en 's avonds om 20:00 uur zat de tribune nog vol bij de
tweede divisiewedstrijd van Dames 1.

25 pakken pannenkoekenmix
Normaal gesproken traint de jeugd op zaterdagochtend. Deze keer keek het publiek op
de tribune naar hun wedstrijden. Bij JB1 zette het publiek al spontaan de wave in. Een
beetje steun kan dit team wel gebruiken, met zoveel meiden in een zware
jongenscompetitie.

Na afloop van hun wedstrijden stortten de jeugdleden zich rond luchtijd op de
honderden pannenkoeken, die Ewout, secretaris Ellen Thomassen en Stefan (H3) de dag
ervoor in 3 uur hadden gebakken.

H6 wint set met 44-42
Er waren een hoop leuke wedstrijden te
zien. Uiteindelijk verloren 9 Leython-
teams en wonnen er 10 in de Bloemerd.
Heren 6 won voor het eerst dit seizoen
een wedstrijd en presteerde dit door de
derde set met een ongekende stand
van 44-42 te winnen. Ook Dames 3 won
de wedstrijd bij de gelijktijdige SKC Super
Saturday in Leiden. Natuurlijk kwamen ze
dit naderhand nog 'thuis' vieren.

Volleybal voor iedereen
Uiteindelijk waren toch niet alle velden
vol, omdat er toch nog wedstrijden
verplaatst waren. Vice-voorzitter Jos van
der Geest maakte daar toch nog dankbaar
gebruik van door een extra wedstrijdje te
organiseren.

Leython tegen Leython
Er waren twee wedstrijden waarin
Leython-teams tegen elkaar speelden.
Helaas kon Mix 4 het Mix 3 niet lastig
maken. Het 12-koppige Heren 5 speelde
echter één van de beste wedstrijden van
het seizoen tegen Heren 3. De beoogd
kampioenen van Heren 3 speelden vooral
tegen zichzelf en wonnen maar nét, met
3-2.

Bunkeren
Tijdens de wedstrijdronde van half 6 werd
het Chinese buffet geserveerd. Heren 1
kijken met het het bord op schoot. Ook
het Leids Dagblad schreef erover (zie
artikel onderaan). Dat je van Chinees altijd te veel bestelt, bleek deze keer niet op te
gaan. Voor de laatste teams werd uiteindelijk nog wat extra besteld. (foto rechts: mini
van de maand bij H1)

Ben en Frans
Heren 3 organiseerde de extra's rondom
de wedstrijden. Maar ook Ben Bemelmans
sr en Frans Schouten konden (natuurlijk)
niet stilzitten: Ben was al om half acht in
de zaal om de velden op te zetten. Hij
hielp waar nodig met het DWF en hij
plaatste helemaal aan het eind het
laatste dekseltje terug. Ook won hij de
toto, door de meeste wedstrijden goed te
voorspellen.

En Frans? De drukte in Sportcafé Time-
Out was groot. De wachttijden aan de bar
liepen op. Daarom besloot Frans maar te gaan helpen met opruimen en glazen spoelen.
Toen de laatste volleyballers laat in de avond de Bloemerd verlieten, was er een aardige
omzet gedraaid...

Overig nieuws

Nieuwsoverzicht

29-03-2017 - Nominaties Gouden Bal
Awards

29-03-2017 - 22 april eindfeest in
Zijlpoort

14-03-2017 - Koopavond Den Elzen
09-03-2017 - Oorverdovend

lijnbaltoernooi!
21-02-2017 - Met spoed gezocht:

Coordinator Senioren
17-02-2017 - Dames 2 halve finalist
09-02-2017 - Leython-vrijwilligers in

Florida!
09-02-2017 - Terugblik op minitoernooi
07-02-2017 - Beachvolleybaltrainers

gezocht!
31-01-2017 - Leython DC is te bescheiden
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