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WIDEX GZC DONK: OPPASSEN
GEBLAZEN

Doordat de vrouwen van UZSC eind vorig jaar een foutje maakten tegen Het Ravijn in Nijverdal treffen ze in de tweede ronde al één van de
topfavorieten: Widex GZC Donk uit Gouda. Vrijdag beginnen ze met
▪ Widex GZC Donk: opeen uitwedstrijd. Een onvoorspelbaar gebeuren zo leren de ontmoetinpassen geblazen
gen van het afgelopen seizoen. Het zal niemand verbazen als het zondag aan het eind van de dag tot een beslissende ontmoeting in Gouda gaat komen.
Waarschijnlijk wordt dan pas bepaald wie in de finale om het landskampioenschap gaat
spelen. Tegen wie dat moet? Dat is bijna zeker ZVL-Hawabo uit Leiden. Omdat zij heel
wat hoger aangeslagen mogen worden dan hun tegenstander Polar Bears uit Ede.

In dit nummer:

Vanaf het begin van het competitiejaar lijkt het duidelijk. Bij de vrouwen in de waterpolo-eredivisie zijn er drie
kandidaten voor het landskampioenschap. Dat zijn Donk, UZSC en ZVL. En dan is UZSC de enige die nog nooit
boven op die berg heeft gestaan. De afgelopen jaren
schurken de vrouwen er tegenaan. Maar het is het
steeds net niet. Dit jaar lijkt
het met de komst van GerritJan Schothans, en de terugkeer van een aantal internationals, wel ‘bingo’ te kunnen worden. Het winnen van
de Supercup (tegen de Leidsen), aan de vooravond van
het seizoen, duidt daarop.
Vier keer speelde UZSC tegen Donk. Twee keer uit,
een keer thuis en een keer
voor de beker in Den Haag.
Driemaal verloren ze. Eén
keertje won Donk. En wel in
de laatste wedstrijd, in
Gouda, waar met 14-11
werd verloren. Als je de
doelcijfers ziet zou je je als
UZSC-fan geen zorgen hoeven maken: 48 voor en 36
De vrouwen van UZSC wonnen al de Supercup en de Beker
tegen. Maar als je de geschiedenis naloopt kun je je beter niet door deze cijfers laten leiden.
In de reguliere competitie werd Donk tweede. Drie verliespartijen en een nederlaag betekenden 52 punten. Ze
maakten 274 doelpunten en kregen er 159 tegen. UZSC won een wedstrijd minder want speelde er eentje meer
gelijk. De Utrechtse vrouwen maakten iets minder doelpunten: 256. Maar kregen er ook minder tegen dan Donk:
155. Zo kwamen ze tot 50 punten.

Meer nieuws op www.uzsc.nl

1

Op 12 november 2016 in Gouda werd het kantje boord voor UZSC: 10-11. Op 28 januari 2017 in Utrecht werd
het 9-7. Op 12 maart in de bekerfinale lieten de Goudsen het helemaal afweten. Het werd 17-5. De wedstrijd leek
zo snel gespeeld dat Donk-coach Johan Aantjes niet eens de opwinding kon vinden die tot een gele kaart zou
kunnen leiden. Donk leek gezien voor het kampioenschap. Maar niets bleek minder waar. Begin april In Gouda
leek UZSC ruimschoots aan het langste eind te gaan trekken. Maar de wedstrijd keerde. UZSC moest met een
14-11 nederlaag naar huis. Die deed pijn zo vlak voor de play-offs.
De vrouwen van GZC Donk hebben twee vrouwen in de top van de topscoordersrangllijst: Laura van der Graaf
en Melissa Dongelmans. UZSC heeft er drie: Nerida Drewes (kan ze weer spelen met haar pijnlijke vinger?),
Amarens Genee en Leonie van der Molen. In de onderlinge wedstrijd is Nerida Drewes met 16 doelpunten degene die er verreweg de meeste ballen in wist te werken. Laura van der Graaf maakte er aan de andere kant 10.
Geschiedenis speelt ook een rol. De vrouwen van UZSC hebben sinds een aantal maanden historie geschreven.
Ze zijn winnaar van de Supercup. En hebben ook de Beker mee naar huis mogen nemen. Maar bij Donk hebben
ze zes keer de ‘dubbel’ gewonnen. Ze werden tussen 1984 en 2015 tien keer landskampioen. En ze veroverden
tussen 1987 en 2011 niet minder dan elf keer de KNZB-beker. Tussen 1987 en 1991 wonnen ze ook nog drie
keer de LEN Champions Cup.
Een bijzonder plek in deze serie wedstrijden is er ook voor Johan Aantjes. De Bilthovenaar was, voor Robin van
Galen, jarenlang de bondscoach van de mannen. Hij gaat, na vier jaar, afscheid nemen van de Goudse vrouwen.
Volgend jaar gaat hij de talentvolle selectie van De Zaan-mannen (Zaandam) proberen naar de eredivisie te
brengen. Johan is de afgelopen drie jaar vier middagen in de week in de weer geweest bij de Utrechtse Waterpoloschool. In die rol heeft hij het mogelijk gemaakt om ondermeer jeugd van ‘onze’ club de uren te laten draaien
die nodig zijn om ooit in de buurt van de top te komen. Hij heeft veel jonge spelers aan een mooie basis geholpen.
De eerste wedstrijd is vrijdagavond 21 april om negen uur in zwembad De Tobbe in Gouda.
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