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Jeugd UZSC geselecteerd voor regioteams
Afgelopen week zijn maar liefst 22 jeugdspelers, meiden en jongens, van UZSC geselecteerd voor
verschillende regioteams van Regio Mid-West. Daar zijn we als UZSC natuurlijk ontzettend trots op.
De volgende spelers zullen uitkomen voor
hun leeftijdsklasse:
Sebastiaan, Benjamin, Joran, Maikel,
Abel, Tom, Flemming, Miki, Boris, Daan,
Niklas, Sam, Jedidja, Saloua, Sascha,
Anouk, Floor, Hanna, Jip, Marijn, Maud
en Enna.

ALLEMAAL VAN HARTE
GEFELICITEERD!
We wensen jullie veel plezier en succes
aanstaande zondag tijdens de
selectiewedstrijden voor jong Oranje

Nominaties Gerlof Oudega Trofee
Er zijn slechts twee nominaties voor de Gerlof Oudega Trofee binnengekomen. Het bestuur en de
redactie kunnen zich niet voorstellen dat er binnen UZSC maar twee vrijwilligers zijn die voor deze trofee
in aanmerking komen.
Tot en met maandag 21 december kunnen er nog vrijwilligers worden genomineerd voor deze prestigieuze
wisseltrofee. Ken je iemand waarvan jij vindt dat hij of zij het verdient genomineerd te worden, stuur dan een mail
met de naam van deze persoon en een goede onderbouwing naar nieuws@uzsc.nl.

Mededelingen bestuur


Het bestuur wil de aanvoerders van de seniorenteams erop wijzen dat het niet is toegestaan spelers
onder 18 jaar op te stellen voor de bardienst. Daarnaast willen we alle leden oproepen altijd met
meerdere mensen af te sluiten. Dit met het oog op de veiligheid.



De club is naarstig op zoek naar scheidsrechters. Wil je iets voor UZSC betekenen in 2016 meld je dan
aan als scheidsrechter. Neem contact op met uzscwaterpolosecretaris@gmail.com of met
nieuws@uzsc.nl.

Agenda
Competitierooster: klik hier
01-01-2016 Nieuwjaarsreceptie (bekendmaking winnaar Gerlof Oudega Trofee) 16:00 – 18:00 uur
28-05-2016 Eindfeest
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