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WEER WINST NA STRAFWORPEN

Aanstaande donderdag kunnen de mannen van UZSC voor de derde
keer in successie kampioen van Nederland worden. Wedstrijden verWeer winst na strafworpen
liezen lukt ze niet in deze play offs. Voor de derde keer wisten ze via
strafworpen een wedstrijd in hun voordeel te beslissen. In de reguliere speeltijd was het
5-5 tegen Het Ravijn.

In dit nummer:
▪

Eerste kwart: 0-0
Het was geen hoogstaande partij in de Krommerijn op zondagavond. Tammetjes was het. Doelpunten maken
vonden beide partijen moeilijk. En de energie sprong er ook niet van af. Na acht minuten stond er nog 0-0 op het
scorebord.
Tycho op zijn eentje
Het tweede kwart profiteerde Het Ravijn
aanvankelijk van de situatie. De mannen
uit Nijverdal namen met 0-2 de leiding.
UZSC veerde op. Met name door een uitval van Tycho Huijsen. Die wist er 2-2
van te maken. Een onzuiver uitgooi van
Ravijn-keeper Brant Hofmeijer werd door
Tycho onderschept. Hij moest meer dan
twaalf meter met de bal richting doel
sprinten met twee tegenstanders in zijn
nek. Hij leek in een onmogelijk positie te
komen. Hem kwam het gejuich ten deel
waar in de verdere wedstrijd niet zoveel
aanleiding voor was.
Prachtige man-meer
Tycho Huijsen maakte een schitterend doelpunt
In het derde kwart weer geen doelpunten. Inmiddels wel acht keer een man
meer. Maar die werd maar door een partij een keertje benut. In de laatste periode leek Het Ravijn steeds aan het
langste eind te trekken: ze kwamen voor met 3-4 en 4-5. Maar in de laatste minuut wist Bram van den Bersselaar, in een goed uitgespeelde man meer, de gelijkmaker te scoren op aangeven van broer Joep.
Donderdag kan het zover zijn
Tegen Polar Bears in Ede in de eerste ronde toonde Ruben Hoepelman zich al als penalty-killer. In de halve finale tegen De Zijl in Leiden deed hij het opnieuw. Dit keer wist hij met twee reddingen in Utrecht te voorkomen
dat er een extra wedstrijd gespeeld moet worden. Althans: vooralsnog. Donderdagavond kan de winst worden
binnen gehaald. Dan is om acht uur de start van de derde wedstrijd in de Krommerijn. Bij winst is het kampioenschap een feit.
Casper twee
Voor UZSC scoorde Casper Landeweerd 2 keer. Benjamin Hoepelman, Tycho Huijsen en Bram van den
Berssselaar maakten er eentje.
Voor Het Ravijn scoorde Robert Munkacsy twee keer. Lars Gottemaker, Sjoerd Kraaijenhof en Bas ter Brake een
keertje.
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