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Vrouwen zetten grote stap
in Gouda

▪

Moeizaam naar 8-7

VROUWEN ZETTEN GROTE
STAP IN GOUDA
12-7. Met die duidelijke uitslag verliet UZSC op vrijdagavond het
Groenhovenbad in Gouda. Ze zetten daarmee een grote stap richting
de finale om het Nederlands Kampioenschap Waterpolo. Als ze morgenavond in De Krommerijn opnieuw winnen plaatsen ze zich voor de
laatste en beslissende ronde.

De vrouwen kwam stroef op gang. Na het eerste kwart was het 2-2. Halverwege de wedstrijd keken ze zelfs tegen een behoorlijke tegenstand aan. Het was 5-3 voor Widex GZC Donk. Net als bij de mannen, gisteren, werd
in de lange pauze blijkbaar het vizier op scherp gezet. Zes UZSC-doelpunten zorgen ervoor dat het aan het eind
van het derde kwart 7-9 stond voor de Utrechtsen. Toen bleek de ban gebroken. In het laatste kwart kwamen er
nog drie doelpunten bij. Voor het eerst deze play off droeg Nerida Drewis weer een steentje bij. Het zou mooi zijn
als zij weer klaar is als het er echt op aan gaat komen.
Dagmar Genee scoorde 4 keer. Nerida Drewis en Amares
Genee 2. En ook vier andere speelster kwamen op het scorebord: Leonie van der Molen, Sonja Schröder, Liselotte
Smits en Kiki Geserick.
Bij Widez GZC Donk maakte Laura van de Graaf twee doelpunten. Vijf anderen scoorden er eentje: Melissa Dongelmans, Kahly Kruisinga, Isabella van Toorn, Marloes Nijhuis
en Nomi Stomphorst.
Zaterdag 22 april om zeven uur in De Krommerijn de tweede
wedstrijd. En alleen als UZSC die verliest komt er zondag
nog een derde en beslissende wedstrijd.
Amarens Genee scoorde tweemaal

En in die finale zou er weleens een verrassende tegenstander in het water kunnen komen. Want huizenhoge favoriet ZVL-Hawabo verloor vrijdagavond in haar eigen bad met 7-9 van het Edense Polar Bears.

MOEIZAAM NAAR 8-7
UZSC heeft de eerste wedstrijd in de play offs gewonnen van Polar Bears uit Ede. Maar
het ging niet van een leien dakje.
In de rust van de wedstrijd moest het team even behoorlijk door elkaar geschud worden om de wedstrijd te doen
kantelen. Maar vervolgens konden de toeschouwers in de Krommerijn op donderdagavond dan ook rustig adem
halen.
Het begon met missen van kansen. Van beide kanten. Zo bleef het 0-0 na het eerste kwart. Polar Bears was de
eerste die de draad wist op te pikken. Daarom stond het halverwege 1-3.

Meer nieuws op www.uzsc.nl

1

Dat zag er niet best uit. In de rust werden er stevige woorden gewisseld. Dit moest anders. En zo gebeurde het.
Met name de eerste vijf minuten van de hervatting liet UZSC het
beste van haar spel zien. Aan het eind van het derde kwart stond het
6-4 voor de thuisploeg.
In het laatste kwart liep UZSC uit tot 8-5 en was de wedstrijd gespeeld. Dat Polar Bears nog tot 8-7 terug kwam levert hen hooguit
nog wat extra moed op voor de volgende wedstrijd op zaterdag in
Ede.
Loek Foster liep na 7-5 gescoord te hebben een blauw oog op. Hopen dat het snel bij trekt.
Voor UZSC scoorden de broertjes Van Den Bersselaar vijf keer.
Joep drie keer. Bram twee keer. De ander doelpunten kwamen van
Mike van de Brink, Yoran Frauenfelder en Loek Foster. Aan de kant
van Polar Bears vonden Luuk Nijkamp en Lars de Laat twee keer het
doel. Guus Wolswinkel, Tarik Scherrenburg en Tom de Weerd
maakten er elk één.

Joep van den Bersselaar scoorde drie keer

Zaterdag om kwart voor zeven is de tweede wedstrijd in De Peppel in Ede. Bij winst zit UZSC in de halve finale.
Als er verloren wordt is er zondag een beslissingswedstrijd. Om half acht in De Krommerijn.
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