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VROUWEN UZSC NAAR HALVE
FINALE

Een doelpunt meer dan op vrijdag mochten de dames van Het Ravijn maken. De wedstrijd was dan ook in hun eigen bad. Het werd 7Vrouwen UZSC naar halve
9 voor UZSC. Dat betekent dat de dames volgend weekend, in de
finale
halve finale, tegen Widex-GZC-Donk uit Gouda uit gaan komen. De
Trainingsstage heren 1
eerste wedstrijd wordt in Gouda gespeeld. Het gaat er ook in deze
ronde om wie het eerst twee wedstrijden wint. Dat betekent op zaterdag in ieder geval
een thuiswedstrijd in De Krommerijn.

In dit nummer:



Op zaterdagavond in Nijverdal lieten de UZSC-vrouwen zien dat ze niet afhankelijk zijn van een enkele speelster.
Ze haalden de halve finale van de play-offs zonder hun topscoorder Nerida Drewes in te zetten. Ze waren ook
niet afhankelijk van de zusjes Genee die op vrijdag nog het merendeel van de doelpunten op hun naam brachten. Dit keer waren het Liselotte Smits en Leonie van der Molen die beiden drie keer scoorden.
Vooral in verdedigend opzicht maakte de Utrechtsen het verschil. Onder leiding van keepster Laura
Aarts wist Het Ravijn maar twee van de acht overtalsituatie af te ronden met een doelpunt. Lieke
Klaassen, de topschutter van de Nederlandse competitie, wist Laura Aarts niet één keer te verschalken. Nijverdals aanvoerster Charlotte Mensink vond
wel vier keer het net.
Het was een spannende wedstrijd. Het eerste kwart
leek UZSC de zaak in de hand te hebben. De stand
werd 1-3. Maar na het twee kwart stond het nog
maar 3-4. En in het derde kwart trok Het Ravijn,
vooral via hun aanvoerder, de stand gelijk: 6-6. Aan
het begin van het laatste kwart waren het twee keer
Laura Aarts was op dreef
Liselotte Smits en een keertje Leonie van der Molen
die de deur in het slot gooiden: 6-9. Dat Het Ravijn daarna nog een keer scoorde doet er alleen maar toe voor de
statistieken.
Naast Liselotte Smits en Leonie van der Molen scoorde Danique Lauritsen twee keer. Dagmar Genee maakte de
negen vol.

Trainingsstage heren 1
Volgende week beginnen ook voor de heren de play-offs. Om goed voorbereid te zijn,
reisden ze afgelopen week af naar het Spaanse Mataró voor een trainingsstage.
Dagelijks ontvangen we van teammanager Kitty een update die u op www.uzsc.nl kunt lezen.
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