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VROUWEN MOETEN NOG EEN
KEER AAN DE BAK

Na een sensationele laatste periode moesten de vrouwen van UZSC zaterdagavond hun meerdere erkennen in Widex GZC Donk. Dertig seVrouwen moeten nog
conden voor tijd kwam de einduitslag van 6-7 in de Krommerijn op het
een keer aan de bak
scorebord. Morgenmiddag om vijf uur in Gouda wordt de beslissende
Mannen voorkomen bederde wedstrijd gespeeld. Dan blijkt wie in de finale mag aantreden teslissingswedstrijd met
gen Polar Bears. De vrouwen uit Ede (vierde in de competitie) wonnen
penalty’s
ook hun tweede wedstrijd tegen landskampioen (en nummer 1 in de
competitie) ZVL Hawabo uit Leiden: 11-10.
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▪
▪

De wedstrijd tegen Donk kwam moeizaam op gang. Het eerste kwart eindigde in 1-2. Halverwege was het 2-3. In
het derde kwart werd helemaal niet gescoord. In het laatste
acht minuten was het van alle kanten raak. Donk kwam
met 2-4 en 3-5 voor. Toen Leonie van der Molen er vijf minuten voor tijd 6-5 voor UZSC van maakte leken de
Utrechtsen de wedstrijd de hebben omgedraaid. Maar Kayleigh Schonewille maakte al snel 6-6. En Harriet Cabout liet
dertig seconden voor het einde het doek vallen: 6-7 voor
de Goudsen. UZSC lijkt de uitslag toch een beetje aan
zichzelf te moeten wijten. Tot negenmaal toe mochten ze
met een man meer spelen. Uit die powerplay-situatie wisten ze maar een keertje te scoren. Terwijl het aan Goudse
kant twee van de vier keer raak was. Coach Johan Aantjes
kan zijn vertrek bij Donk nog tenminste een dag uitstellen.
UZSC moet, en zal, morgenavond vlijmscherp aan de start
Coach Gerrit-Jan Schothans zal zijn dames op scherp moeten
staan.
zetten voor de beslissende derde wedstrijd

Voor UZSC scoorden Liselotte Smits en Leonie van der Molen twee keer. Nerida Drewis en Dagmar Genee een
keertje.
Voor Widez GZC Donk scoorde matchwinner Harriet Cabout drie keer. Melissa Dongelmans, Anouk Bergsma,
Kayleigh Schonewille en Marloes Nijhuis troffen een keer het doel.

MANNEN VOORKOMEN BESLISSINGSWEDSTRIJD MET PENALTY’S
UZSC, de nummer 1 van de reguliere competitie, gaat bij de mannen de halve finale van
de play off in, volgend weekend. Maar het was hakken over de sloot, op zaterdagavond
in Ede. Na de eindstand van 7-7 moesten strafworpen beslissen wie de wedstrijd had
gewonnen. UZSC won die ‘loterij’.
Meer nieuws op www.uzsc.nl
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Een beetje gewaarschuwd waren de heren van
UZSC wel. Donderdagavond hadden ze al geen
makkie aan nummer 8 Polar Bears uit Ede. Die
ploeg had in de de thuiswedstrijden van de competitie nauwelijks verloren. En ook vanavond gingen
de Edenaren goed van start. Na het eerste deel
van de wedstrijd stonden ze met 4-2 voor. Het
tweede kwart trok UZSC bij: 5-5. En laatste kwart
begon met een stand van 6-6. Met nog 6 ½ minuut
te spelen kwam UZSC met 6-7 voor. Maar de
veelscorende Tom de Weerd maakte er 50 seconden voor het eind toch nog 7-7 van. Toen moesten
penalty’s bepalen over er op zondag in Utrecht nog
een derde wedstrijd zou moeten komen. Zover
kwam het niet.
Penaltykiller Ruben Hoepelman staat met zijn team in de halve finale

Voor UZSC maakte Benjamin Hoepelman 4 doelpunten. Mike van den Brink twee en Casper Landeweerd eentje.
Bij Polar Bears was Tom de Weerd vier keer trefzeker. Guus Wolswinkel scoorde er twee en Sem te Riele eentje.
Vrijdag begint voor onze mannen de halve finale om het landskampioenschap. Om 20:00u in De Krommerijn ontvangen ze De Zijl uit Leiden.
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