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In dit nummer:
1ste ronde play-offs Eredivisie – (On)sportief gedrag – Dames 2 na kampioenschap ook
winnaar Manmeer-Cup - Gebruik clubhuis - Laatste herinnering contributie! - Agenda

1ste ronde play-offs
Heren
12 mei 20:30 UZSC H1 - AZC Alphen H1 (De
Krommerijn)
14 mei 19:00 AZC Alphen H1 - UZSC H1 (AquaRijn)
15 mei 19:00 UZSC H1 - AZC Alphen H1 (De
Krommerijn)

Dames
13 mei 20:30 UZSC Da1 - Het Ravijn Da1 (De
Krommerijn)
14 mei 16:00 Het Ravijn Da1 - UZSC Da1 (Het
Ravijn)
15 mei 20:30 UZSC Da1 - Het Ravijn Da1 (De
Krommerijn)

(On)sportief gedrag
Sportief gedrag is een steeds terugkerend thema. Niet alleen in het water, maar ook op de kant.
Kwetsende spreekkoren zoals onlangs in Heerenveen kunnen echt niet! Daarom maar weer eens
aandacht voor ongepast gedrag. Daarom nog maar eens in het kort de gedragsregels binnen UZSC.
Bij UZSC, willen wij dat het gedrag en de invloed van
spelers, trainers, coaches en supporters langs het
zwembad positief en ondersteunend is. Om dit te
bereiken heeft het bestuur van UZSC een
gedragscode opgesteld, onze spelregels in het
omgaan met elkaar. Wij vinden de sfeer binnen de
vereniging erg belangrijk en wij verwachten dat
iedereen een positieve bijdrage levert binnen het
functioneren van onze zwemclub. Wij gaan er van uit
dat iedereen binnen de vereniging zich aan de regels
van de gedragscode conformeert.
Wij willen van onze supporters dus graag zien:
 Blijf positief, juist bij verlies. Winnen is leuk,
verliezen hoort er echter ook bij.
 Gebruik geen agressieve, discriminerende of
schunnige taal langs de zijlijn of op social media.
 Applaudisseer voor knap spel van zowel UZSC als
dat van de tegenstander.
.





Moedig UZSC-sporters aan en maak de sporter
niet af voor haar/zijn fouten, ook niet op social
media.
Respecteer de beslissingen van de coach en de
scheidsrechter.
Supporters moedig tijdens de wedstrijd aan, de
instructies geeft de coach

Code Blauw
Met Code Blauw laten de KNZB, (zwem)verenigingen,
zwemscholen en zwembaden zien dat we ons samen
sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat.
Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren,
waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve
manier met elkaar, met de sport en met de faciliteiten
om te gaan. Onsportief gedrag hoort niet thuis in onze
sport. Wij willen dat iedereen zich thuis voelt in
Zwembad De Krommerijn, ook onze tegenstanders en
hun supporters.
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Dames 2 na kampioenschap ook
winnaar Manmeer-Cup
Peter Jansen en Dames 2 kunnen tevreden terugkijken. Na het kampioenschap haalden zij
ook de Manmeer-Cup binnen. Een historisch jaar voor de coach en zijn dames. Namens
heel UZSC feliciteren wij Peter en zijn team.
In een reactie op waterpolo.nl zei Peter: “Aan de
voorbereiding kon het niet liggen. “We zijn twee weken
voor de finale een weekje naar Barcelona geweest
voor een trainingskamp met het eerste damesteam.
We zijn vorige week zondag teruggekomen en hebben
afgelopen week op de twee trainingen nog eventjes de
puntjes op de i gezet. Ik denk toch dat de meiden te
veel spanning voelden. We hebben een anderhalve
competitie gespeeld. Thuis hebben we twee keer
gewonnen (7-5 en 14-3) en uit hebben we met 18-14
verloren van ZPB. De sfeer, die bij Barendrecht heerst,
voelde je hier in het bad ook. Ik denk dat de meiden
geïmponeerd heeft. Een andere verklaring heb ik er
niet voor.” Desondanks was het Utrechtse team de
terechte winnaar.

UZSC 2 – ZPB H&L Productions 2: 10-7

Scheidsrechters: Hans Bargerman en Ricardo
Kombrink.

Periodestanden: 2-2, 2-1, 4-1 en 2-3.

Overtalsituaties: UZSC 2 3 uit 4 (=75%), ZPB 2 3 uit
11 (=27%)

Doelpunten UZSC 2: Lieke Halink 3, Demi
Carpatorea 2, Sjamana Wijsmuller 2, Miriam van
Leijsen, Inger Hanselaar en Emma van Rossum.
Doelpunten ZPB 2: Saranne Dukel 2, Saskia Vos 2,
Karlijn Fokke, Daisy Schoenmaker en Daphné van
Zijl.
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Gebruik Clubhuis

Gert Olthof

Het clubhuis wordt goed gebruikt. Daar zijn we natuurlijk
ontzettend blij mee. Om te voorkomen dat gebruikers elkaar voor
de voeten lopen en er conflicterende bijeenkomsten zijn, is het
belangrijk dat activiteiten vooraf worden aangemeld bij Gert Olthof.
Hij kan eventueel ook een toelichting geven op open en
sluitprocedures, maar ook kun je afspraken maken ove het gebruik
van de keuken en de bar. Gert is meestal tijdens de clubavonden op
dinsdag en donderdag te vinden in het clubhuis. Je kunt hem ook
een mail sturen: gertolthof@gmail.com

Laatste herinnering contributie!
Nog steeds zijn er leden die geen contributie hebben overgemaakt. Daarom voor de laatste keer een
dringende oproep aan de ‘wanbetalers’. Iedereen wordt verzocht zijn of haar contributie z.s.m. te
voldoen.
Niet betalen betekent dat je wordt uitgeschreven en je volgend jaar niet meer kan deelnemen aan de trainingen
en aan de competitie. Heb je geen rekening ontvangen neem dan even contact op met het secretariaat:
uzsc.utrecht@gmail.com.

Agenda
Trainingsrooster: klik hier
Rooster jurytafel: klik hier
Competitierooster: klik hier

Eindfeest (uitgesteld i.v.m. play-offs, bericht volgt)
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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