NIEUWSBRIEF 17|03|2016
Leden UZSC
Redactie: nieuws@uzsc.nl

In dit nummer:
In het nieuws – Uitnodiging dubbel kampioensfeest Heren 6 & 9 – Aankondiging:
Waterpolomannen Nederland tegen Roemenië – Met de bus naar Manmeer Cup om
dames 2 aan te moedigen Agenda, wedstrijd- en trainingsrooster

In het nieuws

Uitnodiging dubbel
kampioensfeest
heren 6 & 9
Beste UZSC leden,
Zaterdag zijn wij, de oud zinkstukkers, H6 en
H9 kampioen. Graag vieren wij dit met jullie!

We slaan de vaten aan
vanaf ongeveer
20:00 uur.

Daarnaast willen we UZSC bedanken voor een
warm welkom het eerste jaar sinds onze
overstap vanuit ’t Zinkstuk.

Hopelijk tot dan!

Ter gelegenheid daarvan bieden we enkele
fusten gratis bier aan zolang de voorraad
strekt.

H6 & H9

Sportieve groet,

1
www.uzsc.nl

Entree voor UZSC leden is gratis

Met de bus naar
Manmeer Cup om
dames 2 aan te
moedigen
Er is nog plek in de supporters-bus naar de ManmeerCup in Heerenveen op 30 april a.s.
Dames 2 speelt tegen tegen ZPB
2. Vertrektijd: 13:00 uur

Voor 2,50 euro pp kun je mee
(met dank aan De Club van
100 die een groot deel van het
bedrag sponsort). Er zijn 40
plaatsen beschikbaar.
Inschrijven bij Lieke Halink
(stuur mailtje naar
lieke_halink@hotmail.com o.v.v.:
naam + supportersbus + aantal busplekken. Gegevens
m.b.t. de betaling ontvang je later. Vergeet niet ook
apart een kaartje voor de finale zelf te kopen via de
webshop van waterpolo.nl (kosten 10 euro per kaartje).

Reacties van lezers
Hallo redactie, In de nieuwsbrief bij het stukje over dames 3 kunnen nog 2 teams aan het lijstje toegevoegd
worden als ongeslagen kampioenen. Namelijk UZSC 6 en UZSC 9. Ik snap dat we nog aanvoelen als
Zinkstukkers, maar we horen er onderhand wel bij. Groet, Bart
Reactie: Beste Bart, natuurlijk horen jullie erbij en mag je net als René een stukje aanleveren voor de
Nieuwsbrief.

Agenda
Trainingsrooster (aangepast): klik hier
Rooster jurytafel (aangepast): klik hier
Competitierooster: klik hier
30-03-2016
02-04-2016
30-04-2016
28-05-2016

Heren Nederland – Roemenië (aanvang 20:30 uur; leden gratis toegang;
trainingen eindigen om 19:30 uur!)
What happens inVegas (feest) Clubhuis UZSC (aanvang 17:00 uur)
Dames 2 Manmeer-Cup Sportfondsenbad Heerenveen (aanvang 16:00 uur; leden gratis)
Eindfeest

Door met de cursor op “klik hier” te klikken ga je rechtstreeks naar de website www.uzsc.nl. Zo krijg je altijd het
meest actuele rooster en/of programma te zien.
Fotografie: BEELDBOOT. Voor een overzicht van waterpolofoto’s ga naar: BeeldBoot.nl
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