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Feest!
Vroeger was alles beter…
Terug naar de tijd dat de brandslang nog door het clubhuis
ging, dat het clubgevoel zo leefde dat de dames en
herenselectie alles openlijk deelde en er nog geen alarm op
het clubhuis zat! Dit is reden genoeg om wat oude tijden te
gaan herleven. Het beste van de afgelopen UZ-feestjes in
een!
Op het programma staan de volgende wedstrijden:
17:35 Heren UZSC 3- AZC 2
18:40 Dames UZSC 1- ENC Arnhem 1
20:10 Heren UZSC 1- ZVVS 1
21:40 Heren UZSC 2- ZV de Zaan 2

Nodig al je teamleden uit dan maken we er wat moois van!!
Vanaf ongeveer 17:00 uur wordt er een borrelhap geserveerd voor de leden die hun wedstrijd er al op hebben
zitten. Geen reden dus om vroeg naar huis te gaan. Tijdens het feest worden er diverse thema consumpties
verkocht. Nodig al je teamleden uit dan maken we er wat moois van!!
Meld je aan op: https://www.facebook.com/events/929834167077966/

Ruim je rotzooi op!
Trainen is leuk! Maar dan is het wel fijn dat als je het berghok in loopt je niet struikelt
over de goals, dat de ballen gesorteerd op hun plaats liggen, de netten netjes in een
bak zijn achtergelaten en dat er geen kauwgom aan je voet blijft kleven.
Het komt helaas regelmatig voor dat teams
na hun training verzuimen de door hen
gebruikte spullen op te ruimen. Ook blijven er
geregeld etensresten achter op de tribune.
Dat is niet de bedoeling!
Als je iets gebruikt, leg of zet het na de
training dan weer terug op de daarvoor
aangewezen plaats. Verder is het de bedoeling dat kauwgom en ander afval in de
afvalbak verdwijnt. Trainers en begeleiders worden gevraagd er op toe te zien dat de gebruikte
materialen terug worden gezet of gelegd in het berghok.
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Ook is het de bedoeling dat de teams die als laatste hebben getraind het zwembad schoonspuiten en
aantrekken. Vele handen maken licht werk … en spreek elkaar erop aan als iemand zonder op te
ruimen of schoon te maken wegloopt!

Filezwemmen tijdens trainingen
Op dinsdag- en donderdagavond is het in Zwembad
De Krommerijn tijdens sommige trainingen
filezwemmen.
Een gezellige drukte dat wel. Maar soms zorgt het ook voor
enig ongerief … en blauwe plekken. Het bestuur heeft dat ook
gesignaleerd en onderzoekt samen met de polocommissie
mogelijkheden om wat meer ruimte te creëren. Wordt
vervolgd.

Opbouwen van het speelveld
Soms leidt het opbouwen van het speelveld tot enige discussie.
Daarom deze simpele richtlijn: ieder team bouwt het speelveld op
voor de volgende wedstrijd. Dus altijd informeren wie er na je
speelt!
Vanzelfsprekend legt het team dat als eerste speelt het eigen
speelveld erin. Het team dat als laatste speelt ruimt alles op (de goals,
de lijnen, de ballen en de jurytafel).
O ja … en vergeet vooral niet om de kant even schoon te spuiten en aan
te trekken.

Selectiespelers zetten zich in
De selectieteams van UZSC zouden geen bar- en jurydiensten hoeven te draaien. Onzin!
Dat ze niet zijn ingeroosterd heeft een hele praktische reden.
Een aantal spelers traint niet alleen bij UZSC maar ook met de nationale selecties (jeugd en senioren)
en moeten daarvoor soms al voor dag en dauw naar Zeist. Ook zijn er relatief veel jonge spelers en
speelsters. Om die reden is in overleg met de coaches besloten de selecties niet in te roosteren. Ter
compensatie geeft een aantal spelers trainingen bij de Waterpoloschool, coachen ze teams of draaien
ze diensten als toezichthouder. Ook zullen ze vaker aan de kant te zien zijn bij jeugdwedstrijden,
achter de jurytafel of als speaker. Een volgende keer zullen we eens wat dieper ingaan op de
activiteiten van deze mannen en vrouwen!
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Bestuursleden
Het bestuur van UZSC bestaat uit de volgende personen:
Kees Gielen, Voorzitter
Aandachtsgebieden: Externe relaties, begeleiding en faciliteiten (top)sporters
kees.gielen@frieslandcampina.com

Rob West, Secretaris
Aandachtsgebieden: Secretariaat
rob49west@gmail.com

Vacature, Penningmeester
Aandachtsgebieden: Ledenadministratie KNZB, Bond en Kring

Gert Olthof, Lid
Aandachtsgebieden: Accommodatie en Senioren waterpolo
gertolthof@gmail.com

Beatrix Fulop, Lid
Aandachtsgebied: Jeugdwaterpolo
beatrix.fulop@hotmail.com

Jan-Willem ter Avest
Aandachtsgebied: Communicatie
jwtavest@xs4all.nl

Agenda
Voor overzicht wedstrijden klik hier.
Medio oktober
09-11-2015
27-11-2015

Rekening contributie in je email-box
Algemene Leden Vergadering (locatie Zwembad De Krommerijn)
Bedrijventoernooi 2015 (informatie volgt)

Kijk ook op: www.uzsc.nl
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