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Leden UZSC
Redactieadres: nieuws@uzsc.nl

In dit nummer:
EK finale kijken in het clubhuis – Nominaties Sportprijs Utrecht – OPI-toernooi zondag
24 januari - UZSC zoekt nog steeds scheidsrechters! – Herinnering contributie - Agenda

Vanavond om 20:15 uur EK finale Dames Nederland Hongarije kijken in het clubhuis!
Leden, ouders, opa's en oma's, vrienden en vriendinnen zijn vanavond van harte welkom om in ons
clubhuis de finale van het EK tegen Hongartije te komen kijken. De wedstrijd begint om 20:15 uur. Zorg
dat je op tijd bent!
Kijk live mee in het clubhuis!.

Nominaties Sportprijs Utrecht
Een aantal UZSC'ers is dit jaar in verschillende categorieën genomineerd voor de Sportprijs 2015. Vanaf
nu kunnen jullie stemmen! De onafhankelijke jury en het publiek verdelen ieder 100 punten onder de
genomineerden.
In iedere categorie wint de genomineerde met de meeste punten de Sportprijs Utrecht 2015. Hieronder zie je een
overzicht van de UZSC-genomineerden per categorie.
Wie zie jij graag de sportprijs van het jaar 2015 in ontvangst nemen? Stem dan nu op jouw favoriet!
Vanaf nu kunt u stemmen op de genomineerden! U kunt één stem per categorie uitbrengen. Stemmen kan tot 9
februari http://www.sportprijs-utrecht.nl/stemmen/
Sportcoach 2015
Willem Wouter Gerritse (waterpolo)
Willem Wouter Gerritse heeft al zijn ervaring als speler in de nationale ploeg en bij tal van
grote clubs in het buitenland aangewend om in korte tijd uit te groeien tot een winnende
coach bij UZSC. In zijn debuutjaar als coach al wees hij zijn jonge ploeg de weg naar de
landstitel en Supercup. Breng hier je stem uit.
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Sportvrouw 2015
Dagmar Genee (waterpolo)
Het Nederlands waterpoloteam werd in 2015 derde tijdens de FINA World League en was
verliezend finalist op de WK in Kazan. Die fraaie resultaten zijn het gevolg van de intensieve
trainingen van het team in het Nationaal Trainingscentrum Waterpolo in en rond Utrecht.
Dagmar Genee is lid van de nationale ploeg, woont in Utrecht en is lid van UZSC. Daarmee
komt ze in aanmerking voor een nominatie voor de titel van Sportvrouw 2015, evenals als vier
van haar ploeggenoten. Breng hier je stem uit.
Amarens Genee (waterpolo)
Het Nederlands waterpoloteam werd in 2015 derde tijdens de FINA World League en was
verliezend finalist op de WK in Kazan. Die fraaie resultaten zijn het gevolg van de intensieve
trainingen van het team in het Nationaal Trainingscentrum Waterpolo in en rond Utrecht. Ook
international Amerens Genee verdient een nominatie voor Sportvrouw 2015 gezien haar
prestaties met de nationale waterpoloploeg. Amerens Genee woont in Utrecht en is lid van
UZSC. Breng hier je stem uit.
Leonie van der Molen (waterpolo)
Het Nederlands waterpoloteam werd in 2015 derde tijdens de FINA World League en was
verliezend finalist op de WK in Kazan. Die fraaie resultaten zijn het gevolg van de intensieve
trainingen van het team in het Nationaal Trainingscentrum Waterpolo in en rond Utrecht. Net als
de zussen Genee is Leonie van der Molen lid van USZC, woonachtig in Utrecht en international
van de succesvolle nationale waterpoloploeg. Breng hier je stem uit.

Sporttalent 2015
Laura Aarts (waterpolo)
Ineens stond ze er tijdens de WK in augustus 2015. Als invaller voor doelvrouw Debbie
Willemsz kreeg Laura Aarts in het Russische Kazan haar kans en de op dat moment 18-jarige
Aarts speelde een dijk van een toernooi. Met natuurlijk het stoppen van de zevende strafworp
van Italië in de beslissende reeks om een plek in de finale als hoogtepunt. Laura Aarts - lid van
UZSC, wonend in Utrecht en trainend bij het NTC Waterpolo Utrecht - werd in juni eerder dat
jaar ook nog derde tijdens de World League. Breng hier je stem uit.
Sportploeg 2015
Heren 1 van UZSC (waterpolo)
In 2014 schreef de jonge ploeg geschiedenis door voor het eerst in de historie van
het 101 jaar oude UZSC met het winnen van de nationale beker de eerste prijs in de
wacht te slepen. Een seizoen later deed de club er nog een schepje historie
bovenop met de eerste landstitel ooit. Bovendien werd voor het tweede jaar op rij de
Supercup gewonnen. UZSC trok zodoende de opgaande lijn van de afgelopen jaren
gewoon door en verdient daarmee een dubbel en dwars een nominatie voor
Sportploeg 2015. Breng hier je stem uit.

OPI-toernooi 2016
Ieder jaar wordt in Zwembad De Krommerijn het OPI-toernooi (Oud Polo Internationals). Dit jaar op
zondag 24 januari a.s. Onder de deelnemers vele oude bekenden.
De organisatie heeft het toernooi lang geheim weten te houden. Het is daarom een wonder dat er teams uit het
hele land deelnemen. In verschillende leeftijdsklassen wordt tegen elkaar gespeeld. Iedereen is vanaf 12:00 uur
van harte welkom! De oudste spelers zijn in de tachtig, terwijl de jongste spelers de veertig nog niet hebben
aangetikt.
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UZSC zoekt nog steeds
scheidsrechters!
In de vorige nieuwsbrief stond dat UZSC een
schrijven van de Regio heeft ontvangen met de
mededeling dat er te weinig scheidsrechters
voor UZSC actief zijn. Niet iedereen is duidelijk
wat de gevolgen zijn. Vandaar nog een keer
deze oproep.
Als UZSC nog dit seizoen geen nieuwe
scheidsrechters vindt, zal de consequentie zijn dat
er volgend seizoen teams uit de competitie moeten
worden terug getrokken. Dat betekent dat teams die
geen scheidsrechters leveren als eerste aan de
beurt zijn.
Het bestuur doet daarom nog een keer oproep aan
alle teams om een scheidsrechter te leveren. Scheidsrechters bij UZSC hoeven geen contributie te betalen!
Ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom om zich te melden als scheidrechter. Wil je iets voor UZSC
betekenen in 2016 meld je dan aan als scheidsrechter.
Neem contact op met uzscwaterpolosecretaris@gmail.com, nieuws@uzsc.nl of spreek een bestuurslid of lid van
de waterpolocommissie aan.

Herinnering contributie!
Een aantal leden heeft nog geen contributie overgemaakt. Iedereen wordt dringend verzocht de
contributie te voldoen.
Heb je geen rekening ontvangen neem dan even contact op met het secretariaat: uzsc.utrecht@gmail.com.

Agenda
Rooster jurytafel: klik hier
Competitierooster: klik hier
28-05-2016 Eindfeest
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