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SPANNING OP VRIJDAGAVOND
28 APRIL
Een heftig avondje UZSC staat ons te wachten aanstaande vrijdag in de
Krommerijn.
Om halfacht spelen de mannen hun eerste wedstrijd (van best-of-three) tegen de Zijl uit Leiden. Op het spel staat een plek in de finale om het Nederlands Kampioenschap. Om negen
uur zijn de vrouwen aan de beurt. Tegen Polar Bears uit Ede. De eerste wedstrijd in een serie van maximaal drie die uit gaat maken wie er kampioen van Nederland wordt. Gaan de
Utrechtsen voor het eerst die titel binnen slepen?

DE ENIGE VAN WIE DE MANNEN VERLOREN
ZPC Amersfoort, Het Ravijn Nijverdal en De Zijl uit Leiden. Dat zijn de drie ploegen die,
met UZSC, nog meedoen in de strijd om het landskampioenschap bij de mannen. Het is
niet overdreven om te stellen dat de Utrechtse mannen met De Zijl de zwaarste van de
drie opponenten hebben getroffen.
Weliswaar werd die ploeg ‘maar’ vijfde
in de competitie. Maar dat is dan ook
het enige gegeven dat hun kracht als
tegenstander relativeert. Ze maakten
in de competitie meer doelpunten dan
UZSC. Ze startten de competitie heel
slecht maar vervolgden met een ongekende inhaalrace in het tweede deel.
Ze schakelden in de eerste ronde van
de play off Barendrecht uit: de enige
ploeg waar de Utrechtse mannen in
de competitie tegen gelijk speelden.
Oorwassing in Leiden
De Zijl en UZSC speelden vier keer tegen elkaar. Alleen de eerste keer, aan
het begin van de competitie op 15 ok‘Leienaar’ en UZSC-coach Joachim de Ruijsscher was vorig jaar nog actief in Leiden
tober won UZSC: 14-7. Toen werden
in de Krommerijn al de wenkbrauwen gefronst. Want De Zijl werd ingeschat als serieuze concurrent. Niet in de
laatste plaats omdat Roeland Spijker, na vier jaar in Utrecht, ‘terug’ was gegaan naar Leiden. Hij stopte ook als
international maar nam zijn ervaring, meer dan 200 interlands, wel mee. En het spel van UZSC zal voor Spijker
weinig geheimen hebben.
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Op 14 januari verloren de mannen van UZSC hun enige wedstrijd van de competitie. Dat was een oorwassing. In
Leiden: 9-5. UZSC staat in die wedstrijd maar een keertje voor: als Yoran Frauenfelder het eerste doelpunt
maakt. De rest van de wedstrijd lopen de mannen achter feiten aan.
Verschil twee doelpunten
Op 4 en 5 februari komen UZSC en De Zijl elkaar ook tegen. In de halve finale van het bekertoernooi. Twee keer
wordt het gelijk: 12-12 in Leiden en de volgende dag in Utrecht 6-6. UZSC gaat door naar de bekerfinale omdat
het in de uitwedstrijd de meeste doelpunten heeft gemaakt. Niet alleen de uitslag vertelt een worsteling. Ook de
manier waarop de uitslagen tot stand komen. In beide wedstrijden is het verschil nooit meer dan twee doelpunten. In Leiden komt UZSC in de vierde periode twee doelpunten voor. Die worden door Dino Vendeloo te niet gedaan. In Utrecht is het opnieuw Dino Vendeloo die het laatste doelpunt maakt. Maar de 6-6 die dan op het scorebord verschijnt is net niet genoeg om de volgende ronde te halen.
Joachim uit Leiden
Bij De Zijl is veel kennis van UZSC. Maar ook aan de andere kant is er veel wetenschap over de tegenstander.
Trainer Joachim de Ruijsscher was vorig jaar nog actief in Leiden.
Als je de uitslagen van de vier wedstrijden optelt blijkt dat UZSC 37 keer scoorde en De Zijl 34 keer. Bij UZSC
was Joep van de Bersselaar topscoorder met acht doelpunten. Benjamin Hoepelman en Mike van den Brink
maakten er zes, Bram van de Bersselaar en Yoran Frauenvelder vijf.
Aan De Zijl klant was Dino van Vendeloo het succesvolst: negen keer raak. Tom Nederend scoorde zes keer.
Roeland Spijker en Menno Dalmijn vier keer.
Het begon in Leiden
Waterpolo en Leiden horen bij elkaar. Daar startte aan het eind van 1886 de eerste Nederlandse waterpoloclub.
Albert Spijker (oom van Roeland) was de eerste Leidse international. Biurahn Hakhverdian, Harrie Vriend, Stan
van Belkum, Hans Nieuwerburg en Jacob Spijker (vader van Roeland en trainer Jong Oranje) zijn bekende namen uit de geschiedenis van de vereniging.
In 2013 wonnen de Leidenaren de ManMeer!-Cup voor reserveteams.
Amersfoort of Nijverdal
Wie in het weekend op twee overwinningen komt (vrijdag Utrecht, zaterdag om acht uur in Leiden en zonnodig
zondag 30 april Utrecht) komt in de finale van de play offs om het landskampioenschap van Nederland uit tegen
de winnaar van de andere halve finale. Die speelt zich af tussen ZPC Amersfoort en Het Ravijn uit Nijverdal.

VOOR HET EERST
LANDSKAMPIOEN?
De vrouwen van UZSC staan op een drempel. Voor het eerst kunnen ze landskampioen worden. Daarvoor moeten ze twee keer
winnen van Polar Bears uit Ede. Op basis
van de uitslagen van dit seizoen maken ze
een grote kans om dat waar te maken. Maar
Liselotte Smits in actie tegen een Polar Bear
de positie van de Edense wordt wel gekleurd door langdurige afwezigheid van twee belangrijke spelers: Nienke Vermeer en
Vivian Sevenich. Die zijn sinds kort weer volop van de partij.
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Ontbrekende prijs
UZSC heeft nog niet zo heel veel prijzen gewonnen. In het verre verleden, 1942 om precies te zijn, werden de
vrouwen landskampioen. De afgelopen jaren trokken ze steeds aan het kortste eind in de eindfase van de strijd
om het landskampioenschap. Vanaf 2016 werden wel prijzen gewonnen. Het tweede team won de man-meercup in 2016. Vervolgens versloeg dames 1 landkampioen Leiden in de wedstrijd om de Supercup. En kort geleden werd de beker (2017) gewonnen. Dit jaar ontbreekt eigenlijk alleen nog de landstitel.
Veel prijzen
De palmares van de vrouwen van Polar Bears uit Ede omvatten heel wat meer prijzen. Ze werden tussen 2002
en 2010 vijf keer landkampioen en wonnen vier keer de beker. Tot drie keer toe haalden ze in die tijd de ‘dubbel’:
2002, 2004 en 2009. Grote namen in de geschiedenis zijn Alice Lindhout (tante van topschutter/mannen-international Robin), Marieke van den Ham en Carla Quint.
Drie keer winst
Dit seizoen speelden de vrouwenteams al drie keer tegen elkaar. Twee keer in Utrecht en een keertje in Ede.
Alle keren trok UZSC aan het langste eind: 11-6, 11-4 en 14-9. In alle gevallen liep UZSC al snel uit naar een
voorsprong van drie doelpunten om de ‘Berinnen’ niet meer in de buurt te laten komen. Als je naar de cijfers kijkt,
leek het verschil in alle gevallen al in de eerste periode gemaakt.
Tot nu: 36-19
In de drie wedstrijden maakte UZSC 36 doelpunten en Polar Bears 19. Voor UZSC waren de topscoorders
Nerida Drewes met tien keer, Amarens Genee zes keer en Leonie van der Molen maakte vijf doelpunten. Voor
Polar Bears maakte Brigit Mulder acht doelpunten en Fleurien Bosvelt drie.
Vermeer en Sevenich
Tot zover de overtuiging dat UZSC niet anders kan en moet dan winnen. Daar staat tegenover dat iedere wedstrijd er eentje is. En de play offs hebben, zowel bij de mannen als de vrouwen, nog nauwelijks een eenvoudige
wedstrijd met ruim verschil opgeleverd. En het belang van getallen verdwijnt als sneeuw voor de zon als je naar
de opstelling van Polar Bears kwijt. De Utrechtse vrouwen hebben het dit seizoen nog niet hoeven opnemen tegen een team waar kanonnen Vivian Sevenich en Nienke Vermeer allebei, topfit, van de partij zijn. En in de halve
finale van de play offs wonnen ze Van ZVL Leiden. Voor het ‘opruimen’ van die tegenstander is Utrecht hen zeer
dankbaar. Maar het zegt ongetwijfeld ook iets over de vorm waarin de Edense vrouwen verkeren. Misschien
compenseert dat niet het verschil in doelsaldo aan het eind van de competitie: UZSC +101 en Polar Bears -2.
Maar het maakt van de Utrechtse dames wel een gewaarschuwd en alert team. En daar is niks mis mee op de
vooravond van je ‘eerste’ kampioenschap van Nederland.
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