LANDSKAMPIOEN 2016-2017!
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ALLE 2016/2017 PRIJZEN VOOR
UZSC

Voor elkaar. Voor de derde keer in drie jaar zijn de heren van UZSC
landskampioen. Een topjaar. Ze wonnen ook nog de Supercup en de
Alle 2016/2017 prijzen
beker. Tegenstander Het Ravijn kreeg in de derde, en beslissende
voor UZSC
wedstrijd, weinig kansen in de Krommerijn. Het duurde wel tot bijna
halverwege het vierde kwart voor het definitieve gat geslagen was.
Einduitslag: 7-3. De klok ging net voorbij negen uur toen de begeleiding met de spelers
te water kon en mocht; zoals de traditie voorschrijft.

In dit nummer:
▪

Aan de hand van Mike en Yoran
De mannen van UZSC hebben het verdedigen tot een kunst verheven. De kracht van Mike van den Brink en het
koele over- en inzicht van Yoran Frauenfelder zijn voor tegenstanders om gek van te worden. Midvoor Wiecher
Diallo van Het Ravijn kwam er donderdagavond 11 mei bijvoorbeeld helemaal niet aan te pas.
Twee goede keepers
Ruben Hoepelman was een grootheid in het doel. Alleen die enkele keer dat een aanval echt goed via meerdere
schijven werd uitgespeeld was hij kansloos. Maar iedere poging om hem met schijnbewegingen van afstand in de
luren te leggen was
gedoemd te mislukken. Ook keeper Brent
Hofmeijer van Het Ravijn blies een stevig
partijtje mee. Zonder
hem had UZSC er in
het eerste kwart al
tenminste zes ballen
in kunnen leggen.
Maar na acht minuten
was het 1-1. En had
UZSC al VIJF uitsluitingen op het scorebord staan en de mannen uit Nijverdal nog
niet één. Kwam vooral
door het slordig opzetten van de aanval.
Twee keer Marc Winkelhorst
In het tweede kwart
werd het aantal ‘p-s’
Loek Foster scoorde de verlossende 5-2
gelijkgetrokken. UZSC
kwam met 4-2 voor. Geen doelpunten in de derde periode van acht minuten. De paar honderd mensen in de zaal
hielden zich een beetje in. Zou het nog kunnen kantelen? Het was Loek Foster die halverwege het vierde kwart
besliste van niet. Met zijn linker klauw gooide hij er een prachtige bal van afstand in. Nu kon de wedstrijd worden
uitgespeeld. Toen Marc Winkelhorst zijn tweede, en het zesde doelpunt in totaal scoorde, was de spanning er
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helemaal uit. En de sfeer erin. Uitblinker Yoran Frauenfelder mocht er nog, in alle rust, 7-3 van maken: De klus
was geklaard.
De doelpunten
Voor UZSC scoorden Marc Winkelhorst en Yoran Frauenfelder allebei twee doelpunten. De andere kwamen van
Benjamin Hoepelman, Loek Foster en Joep van den Bersselaar.
Voor het Ravijn scoorden Laurens-Jan Schothans, Sjoerd Kraaijenhof en Sander Veldkamp.
Niet alleen in het bad
Voor de zoveelste keer konden mensen thuis ook meekijken. Vandaag met commentaar. Van Leonie van der
Molen en Rob Bijeman. Het is een genot om te zien hoe Roland Verhoeven dat met zijn mannen voor elkaar
krijgt.
Grote jongens die verdwenen
UZSC heeft in zijn gang naar de drie kampioenschapen veel te danken aan toppers die, al toen Robin van Galen
coach werd, naar Utrecht kwamen: Mensen die de basis legden maar er niet meer bij zijn. Zoals Robin Lindhout,
Willem-Wouter Gerritse, Tim Reuten, Roeland Spijker en Jorn Winkelhorst.
Grote jongens die bleven
Yoran Frauenfelder kwam ook. Was een jaar weg. En is er ook dit jaar weer bij. Anderen kwamen drie jaar of
meer geleden en bleven. Zoals Casper
Landeweerd, Marc
Winkelhorst, Jesper
Aantjes en de broers
Joep en Bram van den
Bersselaar.
Luuk Gielen en Pascal
Janssen zijn de kinderen van de club die
inmiddels hun heil
mochten zoeken bij
absolute topclubs in
Frankrijk en Duitsland.
En dan is er nog Mike
van den Brink. Geen
kind van de club. Maar
wel een ‘echte’
Utrechter uit Zuilen.
Hij ramde, ooit, de
eerste ballen in het
netje bij ZV Utrecht.
Misschien is dat nog
te zien in zijn spel.
Mike van den Brink, obstakel voor de Nijverdalse aanval
Grote jongens uit Utrecht
Maar de club put ook uit een groep van spelers die vanaf ‘nul’ zijn opgeleid in eigen bad. Voorop natuurlijk de
zoons van Andy: Benjamin en Ruben Hoepelman. Maar ook Loek Foster. En mannen die nog lang niet altijd een
vaste plek in het water hebben kunnen veroveren: Derk Garos, Tycho Huijsen, Benjamin Hessels, Sebastiaan
Hessels en Stefan Wateler. Joep de Jong leerde het spelletje bij HZC De Robben in Hilversum maar speelt al
vanaf zijn 14de bij UZSC.
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Gemiddeld 11-5
38 wedstrijden werden er gespeeld door het eerste mannenteam in het seizoen 2016/2017. Het werden er niet
meer omdat ze de play offs tot de minimale hoeveelheid wedstrijden wisten te beperken. Ze wonnen er in ieder
geval 32. Maakten meer dan 400 doelpunten en kregen er niet veel meer dan 200 tegen. Gemiddeld wonnen ze
dus met 11-5 (wat vooral laat zien dat ze verdedigend moeilijk te kloppen zijn). Ze verloren er eentje (De Zijl uit).
Ze speelden er in de competitie eentje gelijk (Uit bij ZPB H&L Producties Barendrecht). Twee keer gelijk in bekerwedstrijden (weer twee keer De Zijl). En in de play offs eigenlijk ook drie (Polar Bears uit, De Zijl uit en Het Ravijn
thuis). Maar die werden allemaal gewonnen dankzij de gestopte strafworpen door Ruben Hoepelman.
Achttien spelers
Het team stond onder leiding van coach Joachim de Ruijsscher en assistent Jordy Still (eerste helft van het seizoen: Mike van Beukering). Teammanager was Kitty van Rooijen. Achttien verschillende spelers leverde hun bijdrage in het water en op de bank. Vijf spelers hoefden geen wedstrijd te missen, waren er alle 38 keer dus bij:
Joep van den Bersselaar, Mike van den Brink, Yoran Frauenfelder, Ruben Hoepelman en Benjamin Hoepelman.
Tycho Huisen 37 wedstrijden. Bram van den Bersselaar, Loek Foster en Marc Winkelhorst 36 wedstrijden. Casper Landeweerd 35 wedstrijden. Derk Garos 33 wedstrijden. Stefan Wateler 24 wedstrijden. Jesper Aantjes 17
wedstrijden. Jeroen Dotinga, Benjamin Hessels en Joep de Jong 12 wedstrijden. Jordy Still 4 wedstrijden. En Sebastiaan Hessels eentje.
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