Redactie: nieuws@uzsc.nl
Fotografie: Beeldboot | Gertjan Kooij

BRAM HELD OP WEG NAAR
HEXATRUPLE

Met 6-12 wonnen de mannen van UZSC op zaterdagavond 6 mei in
Nijverdal van Het Ravijn. Het is pas de eerste overwinning in een
Bram held op weg naar
reeks die er minstens drie moeten opleveren voor het kampioenhexatruple
schap van Nederland in 2017. Dat kan donderdagavond gebeuren in
de Krommerijn. Als de mannen zondagavond in hetzelfde thuiszwembad tenminste ook
hun tweede wedstrijd in winst weten om te zetten: aanvang zeven uur.

In dit nummer:
▪

Hoe heet dat?
Hexatruple zult u zeggen! Wat is dat nu weer voor onzin. Helemaal niet vreemd om dat woord niet te kennen. Het
wordt nooit gebruikt. Omdat het nooit voorkomt. Het is het ‘zesvoudige’. Dat UZSC alle zes de prijzen kan gaan
pakken in de eredivisie waterpolo mannen en vrouwen zou een unieke Hexatruple zijn. Dat is een reden om dat
woord te onthouden. Of op het op zijn minst zo vaak uit te spreken totdat je er zelf van overtuigd bent dat het
klopt wat je zegt.
Beloond voor uitsloven
Vier van de twaalf doelpunten maakte Bram van den Bersselaar in Nijverdal. Hij heeft een zware en niet altijd
even dankbare baan als midvoor. Sjouwen en sleuren. Je uitsloven om er vaak vooral voor te moeten zorgen dat
anderen de bal erin kunnen gooien.
De laatste maanden heeft hij een extra zware taak omdat Jesper Aantjes
geblesseerd aan de kant zit. Daarom
is het mooi om vast te stellen dat
Bram zaterdagavond de held mocht
zijn die ook beloond werd met doelpunten.
Scheidsrechters lieten spelen
De einduitslag van de wedstrijd doet
vermoeden dat het geen wedstrijd
was. Dat viel wel mee. Alhoewel Het
Ravijn nooit aan de leiding kwam.
Toen Joep van den Bersselaar er na
tweeëneenhalve minuut in het
tweede kwart 2-5 van maakte leek de
wedstrijd al bijna gespeeld. Maar
daar dacht Het Ravijn anders over.
Halverwege was de stand 5-5. BijBram van den Bersselaar nam UZSC mee naar de overwinning
zonder, zeker in het eerste deel van
de wedstrijd was de rol van de scheidsrechters Dutilh en Smit. Die lieten de mannen hun spel spelen. Pas na anderhalve minuut in de tweede acht minuten floten ze voor de eerste uitsluiting. UZSC kreeg zijn eerste uitsluiting
pas halverwege het tweede kwart.
Meer dan helft man meer raak
De hele wedstrijd telde elf uitsluitingen. Het Ravijn wist er drie van de zes te benutten. Dat leverde dus de helft
van hun doelpunten op. UZSC scoorde drie van de vijf keer dat ze een man meer kregen.
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Geen Gottemaker
De verdediging van UZSC liet weinig ruimte om vlak voor het doel van UZSC te scoren. Het moest allemaal van
afstand komen. En grote man Lars Gottemaker komt niet, scorend, in de uitslag voor.
Loek laatste goal
In de derde acht minuten maakte UZSC het verschil. He Ravijn kreeg de ballen er niet in. En de Utrechters
maakten er drie: tussenstand 5-8. In het vierde kwart werd de loper naar het eind van de wedstrijd uitgerold. Dat
Yoran Frauenfelder zijn 3de uitsluiting kreeg maakte niet veel uit. Loek Foster zetten met het 12de doelpunt, een
kleine minuut voor tijd, de einduitslag op het overzichtelijke scorebord.
Ook Casper
Voor UZSC scoorden dus Bram van den Bersselaar 4 doelpunten. Benjamin Hoepelman, Mike van den Brink en
Joep van den Bersselaar maakten er 2. Loek Foster en Casper Landeweerd scoorden één keer.
Bij het Ravijn scoorden Sander Veltkamp twee keer. Niels Hofmeijer, Robert Munckascy, Bas te Brake en Laurens-Jan Schothans maakten er eentje
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