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BELANGRIJKE HORDE GENOMEN

De vrouwen van UZSC kunnen zaterdagavond landskampioen worden
als ze ook in Ede Polars Bears weten te verslaan. Gisteravond kropen
Belangrijke horde genoze in de Krommerijn met 10-9 door het oog van de naald. De mannen
men
maakten een belangrijke stap richting finale. Met 13-5 werd De Zijl afgeHeren maken gehakt
droogd. Als ze zaterdag in Leiden winnen gaan ze voor de derde keer
van de zijl
achter elkaar spelen om de titel. Zouden mannen en vrouwen verliezen? Dat staat er zondag een waar spektakel te wachten in De Krommerijn. Dan worden
vanaf vier uur ’s middags belissende wedstrijden gespeeld.

In dit nummer:
▪
▪

Om te beginnen geluk
Het liep heel anders dan verwacht vrijdagavond in Utrecht. Niet de heren maar de dames hadden een moeilijke
avond. Polar Bears liet zien dat ze niet voor niets in de halve finale landskampioen Hawabo ZVL hadden uitgeschakeld. Na acht minuten mochten de Utrechtsen van geluk spreken dat het nog 1-1 was. Paal, lat en Laura
Aarts zorgen dat het niet erger was dan dat. UZSC had zwaar te stellen met de tegenstander. Met name Nienke
Vermeer was moeilijk in toom te houden op de midvoor-positie.
Leek gespeeld
Zoals ook in de eerdere wedstrijden van de competitie tegen de Edense leek de wedstrijd halverwege bijna gespeeld. Het werd heel snel 5-1. De vijfde was een prachtige vrijgespeelde midvoor bal op youngster Emma van
Rossum. Maar Polar Bears kwam aan het einde
van het tweede kwart toch nog terug tot 5-3.
Prachtgoal van Amarens Genee
De tweede helft bleef het een wedstrijd. De goal
die voor 6-3 zorgde was misschien wel de mooiste van de wedstrijd. Amarens Genee probeerde
de bal onderhands onder controle te krijgen om
hem er vervolgens bovenhands in te gooien.
Voor het begin van het laatste kwart stond het 86.

De Utrechtsen staan 1-0 voor in de finalereeks

In 3 seconden van 10-8 naar 10-9
Toen Nerida Drewes er aan het begin van de
laatste acht minuten 9-6 van maakte ging er een
zucht van opluchting door het zwembad. Maar
die was van korte duur. Het werd 9-7. En een
foute pass vanuit de verdediging zorgde voor een
uitval die alleen door het veroorzaken van een
strafworp kon worden gestopt. Dat betekende 98. Met nog 1.06 op de klok maakte Leonie van de
Molen er 10-8 van. Maar drie seconden later was
het alweer 10-9. De verdediging van UZSC
zorgde dat het niet verder kwam dan dat. Zaterdag om vijf uur is de tweede wedstrijd in Ede.
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Sonja Schröder topscorer
Bij UZSC maakte Sonja Schröder drie doelpunten. Amerens Genee en Nerida Drewes twee, En ook Liselotte
Smits, Emma van Rossum en Leonie van der Molen scoorden.
Bij Polar Bears vonden Simone van der Kraats, Brigit Mulder en Anne Paardekooper twee keer het net. Ook
Fleurien Bosveld, Nienke Vermeer en Iris Wolves scoorden.

HEREN MAKEN GEHAKT VAN DE ZIJL
De Zijl leek er in De Krommerijn met de pet naar te gooien. Ze kwamen met 1-0 voor. En
daarna was het vooral UZSC wat de klok sloeg.
Met name de keepers hadden het moeilijk. Eerste keeper Eben Wansleben moest tijdens de wedstrijd plek maken voor Yosri Rashwan. Die werd vervolgens twee
keer, op dezelfde manier van afstand, door Mike van
de Brink te kijk gezet. Waarna hem nog een keer hetzelfde gebeurde van de andere kant van het veld door
Loek Foster. Wat je zelden ziet bij waterpolo gebeurde:
de keeper werd terug gewisseld.
Zaterdag anders
Zo goed als De Zijl de Utrechters in de vorige wedstrijden partij had gegeven zo weinig lieten ze vrijdagavond
zien. Misschien was UZSC goed voorbereid op de wedstrijd. Maar dat kan geen verklaring zijn voor de futloosheid van de tegenstander.
Morgenavond om acht uur is de tweede wedstrijd in
Leiden. Daar zal De Zijl uit een ander vaatje gaan tappen. Dat kan niet missen.

Benjamin Hoepelman: 5x trefzeker

Benjamin Hoepelman topscorer
Voor UZSC scoorde Benjamin Hoepelman 5 keer. Mike van den Brink 4 keer. Yoran Frauenfelder 2 keer. En ook
Marc Winkelhorst en Loek Foster maakten een doelpunt.
Voor De Zijl maakte Bart Turk twee doelpunten. Thijs Versluits, Tom Nederend en Jasper Haasnoot maakten er
ook eentje.
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