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Redactioneel
In deze nieuwsbrief nieuwtjes van de bestuurstafel en uit de club.
Kopij, foto’s of andere wetenswaardigheden zijn natuurlijk altijd
welkom. Als je iets hebt stuur het dan naar: nieuws@uzsc.nl. We
zoeken nog correspondenten en/of redacteurs die berichten over wat
er zoal gebeurt binnen UZSC.

Van de bestuurstafel
Het jaar is mooi begonnen. Het bestuur heeft zijn twee wekelijkse
vergaderingscyclus weer hervat. Inmiddels is het Oliebollentoernooi
achter de rug. En ook de nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht.
Bovendien werd bekend dat UZSC 3 x genomineerd is voor de
Sportprijs Utrecht 2017. Zowel dames 1, heren 1 als de vereniging
maken kans op de Sportprijs. Een mooie start van het nieuwe jaar!
Iedereen nog de beste wensen!
Het bestuur

UZSC 3 x genomineerd voor
Sportprijs Utrecht 2017. Allemaal
stemmen!
De nominaties voor de Sportprijs Utrecht 2017 zijn bekend. UZSC is
drie keer genomineerd: dames 1, heren 1 en UZSC als sportclub. Wie
worden de Utrechtse sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg,
sportcoach, sportvereniging en sportvrijwilliger van het jaar? Tijdens
de jaarlijkse Sportprijs Utrecht op woensdag 14 februari 2018 in de
Jaarbeurs Utrecht worden de winnaars bekendgemaakt. Vanaf 10
januari tot en met 7 februari kunnen Utrechters hun stem uitbrengen
om mee te bepalen wie in de zeven categorieën gaan winnen. Breng nu
je stem uit op dames 1, heren 1 en UZSC!
Genomineerden Sportprijs Utrecht 2017
• Stem hier op Sportploeg: UZSC Dames 1 (waterpolo) | UZSC
Heren 1 (waterpolo)
• Stem hier op Sportvereniging: UZSC (waterpolo)
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Vanavond dames UZSC 1 tegen
Spaanse Sant Andreu
Dames UZSC 1 zijn afgereisd naar het Spaanse Sant Andreu
(Barcelona, Spanje). Wil je hun belevenissen volgen, kijk dan op hun
dagelijkse blog op hun facebookpagina. vanavond spelen de dames
hun eerste wedstrijd. Zondag spelen ze tegen oud-UZSC’er Laura
Aarts, die tegenwoordig speelt bij het Hongaarse Dunaujvaros.
Vrijdag 19 januari
Sant Andreu - UZSC (20:30 uur)
Zaterdag 20 januari
Sabadell (Spanje) - UZSC (18:30 uur)
Zondag 21 januari
UZSC - Dunaujvaros (Hongarije) (11:30 uur)

Oliebollentoernooi smaakt naar
meer!
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Jong en oud
hebben zich vermaakt. Het uitgebreide fotoverslag op facebook en het
bericht op de website getuigen daarvan. Het bestuur bedankt Tiemen,
Melina, Hiske, Rik, Tom en Rens voor de geweldige organisatie! We
hopen dat dit een evenement een UZSC-traditie wordt. Voor een fotoverslag ga naar de website.

Gerlof Oudega-prijs voor Beatrix
Fulop
Tijdens een drukbezochte en gezellige nieuwjaarsborrel reikte UZSCvoorzitter Maurits Depla de Gerlof Oudega-prijs uit aan Beatrix Fulop.
De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een vrijwilliger die zich op een
bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.
Beatrix krijgt de prijs voor de grote bijdrage die zij levert aan het
jeugdwaterpolo van UZSC in brede zin. Zij is actief langs de badrand
en heeft de afgelopen twee jaar deel uitgemaakt van het bestuur van
UZSC.
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UZSC’ers op de racefiets opgelet!
Blijf jij in de zomer ook fit door op de racefiets of mountainbike te
stappen? Bestel dan de unieke UZSC-wieleroutfit!
Verschillende clubleden die in de zomer op de racefiets stappen om fit
te blijven rijden sinds vorig jaar rond in een prachtige UZSC
wieleroutfit. Deze Italiaanse kleding is mooi en functioneel tegelijk. Het
herkend worden als UZSC, soms ver van huis, op de fiets is een
prachtige ervaring!
Bij voldoende belangstelling kunnen we ook dit jaar een nieuwe batch
UZSC-shirts en broekjes bestellen. Bij voldoende belangstelling zijn er
ook handschoenen en zomerjacks beschikbaar. Prijs voor shirt en
broek tezamen zal rond de €95 bedragen.
Iedereen die belangstelling heeft kan dat zo spoedig mogelijk kenbaar
maken via guust@jutte.eu. Bij voldoende belangstelling wordt er zo
snel mogelijk besteld waardoor jij het voorjaar prachtig op de fiets
kunt zitten!

D en C jeugd naar toernooi in Douai
In het weekend van 6 en 7 januari zijn 13 spelers van UZSC naar een
toernooi <14 geweest in Douai (Frankrijk). FNC Douai had dit toernooi
georganiseerd en UZSC speelde vijf wedstrijden tegen Franse en
Belgische teams. Onder leiding van coaches Daan Zondervan en Mike
van de Brink hebben de kinderen een leuk en vooral leerzaam toernooi
gehad. Voor sommige kinderen was het hun eerste buitenlandse
ervaring. Het was een intensief weekend waar iedereen van heeft
genoten.

Nieuwe trainingsschema is bekend
Het nieuwe trainingsrooster is bekend. Helaas heeft het lang op zicht
laten wachten door een aantal omstandigheden waar we jullie niet mee
willen vermoeien. Lees alsjeblieft eerst deze mail door alvorens te gaan
oordelen. We starten vanaf 22 januari met dit schema! Het schema
staat op de website en is als bijlage bij deze mail gevoegd.
Hieronder de toelichting van het schema:
•
•

We hebben helaas de keuze van 2x 45min trainen moeten
intrekken. Iedereen heeft recht op 1x 1 ½ uur polo training en flexzwemmen op de dag dat je niet traint.
2 teams hebben netjes aangegeven dat zij genoeg hebben aan 1
uur trainen en daar is ook rekening mee gehouden voor de
aankomende jaren.
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Het flex-zwemmen word door een aantal teams wel gedaan en
sommige niet (daar is het flexibel voor). We verwachten dat er
doordat er geen teams meer 2x 45min trainen het flex-zwemmen
iets gaat toenemen. Denk hierbij aan de volgende omgangsnormen.
Probeer zoveel mogelijk in treintjes te zwemmen met gelijk
gestemden en vooraf een schema te maken, dat voorkomt stilstand
langs de rand.
Kom met een groepje van je team, dat zwemt het prettigste in
treintjes.
Uit het afgelopen half jaar is gebleken dat de meeste drukte is
tussen 19:45 en 21:00 uur. Als je meer ruimte wil tijdens het flexzwemmen kan je dus waarschijnlijk het beste wat later op de avond
komen (Uiteraard kunnen we dit niet garanderen).
Wil je met heel je team flex zwemmen spreek dan een tijd af
waarbij jullie er altijd zijn zodat de rest hiervan uit kan gaan en
later/vroeger komt. Dit staat ook in het schema voor D7 en H9
i.v.m. het feit dat ze maar een uurtje trainen.
Doordat op maandag avond de trainingen voor breedte sport niet
als prettig worden ervaren i.v.m. indeling bad in 50m banen lengte
gaan we voor een 1/2 jaar de heren groepen H3/4/5 en H6/7/8
samen voegen en samen laten we trainen op groot veld.
Er is een grote kans dat we volgend jaar wel gebruik maken van de
maandag voor een breedte sport training. Dit zou betekenen dat je
als team eens in de zoveel jaar verplicht op maandag traint.
Het nieuwe trainingsrooster fasciliteert voor alle breedtesport teams
(met uitzondering van D7 en H9) 1x 1 ½ uur training van 21:00 tot
22:30 uur op of dinsdag of donderdag avond. We hopen hiermee zo
veel mogelijk één lijn uit te zetten waar aan alle breedtesport teams
voldoen.
We horen nog wel eens waarom is het nooit meer zoals vroeger, het
oude schema waarbij je 2x per week een half uur kon zwemmen en
een half uur voor bad had. Dit schema is door de groei en ambitie
van de club niet haalbaar qua tijden. Met dit schema kunnen we
niet genoeg trainingstijd garanderen voor alle teams. Mocht je
denken van wel, kom gerust eens langs bij de WPC vergadering.

Dan rest ons nog te zeggen dat we ons best doen om een schema in
elkaar te zetten waarbij de belangen van zo veel mogelijk teams
worden behartigd en we met alle mogelijke zaken rekening hebben
gehouden.
De waterpolocommissie
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UZSC Masters 2018
Voor de 27ste keer worden de UZSC Masters georganiseerd, het
gezellige toernooi van UZSC voor masters van 35+. Dit toernooi is de
opvolger van het fameuze VSOB / OPI-toernooi. Het toernooi wordt
gehouden op 11 februari 2018, 12:30 uur in Zwembad De Krommerijn
in Utrecht (nieuwe datum: de vaste datum, 3e zondag van januari, was
volgeboekt!).
We gaan spelen in verschillende klassen, bv 35+, 50+, 60+, en
uiteraard zijn de ploegen van vorige jaren weer uitgenodigd, zoals
DZV, De Zijl/LGB, HZPC, PSV, etc. Kosten per team: € 55,00. Wij
hopen op een mooie bezetting.Als je een team wil inschrijven, reageer
dan door een mail te sturen, voorzien van Teamnaam,
aanvoerdersnaam en globale leeftijdscategorie. Daarnaast verwachten
we voor 4 februari 2018 de betaling van het inschrijfgeld (€ 55,00 per
team) op rekening van penningmeester UZSC, rekeningnr NL47 RABO
0113 1960 75. Inschrijving is pas een feit als de betaling binnen is!
Tevens verzoeken wij degenen die hebben gefloten en hebben
gejureerd ons willen laten weten of wij wederom op jullie medewerking
kunnen rekenen; wij kunnen dan het wedstrijdschema zodanig indelen
dat niemand te lang achtereen moet fluiten of jureren. Aanmelden kan
door eveneens een mail te sturen naar de organisatie:
rob.debets@ziggo.nl.
De organisatie
Rob Debets en Engelbert Aalber

De Waterpolo Company Cup 2018
organisatie
Na het succes van de afgelopen editie is de ‘UZSC Waterpolo Company
Cup’ terug. Dit evenement evengoed bekend als ‘het bedrijventoernooi’
biedt een gezellig en sportief bedrijfsuitje.
Het toernooi
Op vrijdagavond 16 maart a.s. rond de klok van 19:00 starten de
eerste wedstrijden in onze prachtige waterpolotempel “De Krommerijn”
in Utrecht. In ongeveer 3 uur tijd speelt uw team 4 à 5 wedstrijden van
ongeveer 10 minuten. Teams mogen bestaan uit zowel vrouwen als
mannen met zowel ervaren als niet ervaren waterpoloërs. We beseffen
dat u of uw teamgenoten geen tot weinig ervaring heeft met
waterpolo. Daarom houden we het speelveld klein en wordt u
ondersteund door een lid van de vrouwen- of herenselectie, die in één
van de hoogste landelijke divisies acteren. In het veld liggen 5
personen per team. De overige spelers zitten op de kant en kunnen
tijdens de wedstrijd onbeperkt wisselen.
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De inwendige mens
Tussen de wedstrijden door kunt u onbeperkt borrelen (fris, wijn en
bier) en verschillende luxe hapjes tot u nemen. Ook zal de welbekende
‘Oesterman’ weer van de partij zijn. Aansluitend op de wedstrijden is
er een uitgebreid lopend buffet in ons clubhuis.
Sponsoring
Als deelnemer van de “UZSC Waterpolo Company Cup” bent u tevens
sponsor van zowel Dames 1 als Heren 1 van UZSC. Deelnamegeld voor
dit evenement bedraagt €575,- per team, bestaande uit 5 tot
maximaal 7 personen. Dit bedrag is inclusief de borrel met hapjes
tussen de wedstrijden door, het lopend buffet, de drank tijdens het
evenement en sponsoring. Uiteraard mag een team uit meer dan 7
personen bestaan, waarbij per extra deelnemer op €65,- meerprijs
gerekend moet worden. U kunt natuurlijk ook altijd met meerdere
teams deelnemen. Mocht het aantal spelers/speelsters bij uw bedrijf
onverhoopt een probleem zijn, dan kunnen wij u wellicht helpen samen
met een ander bedrijf een combiteam te vormen. Graag nodigen wij u
uit het bijgevoegde inschrijfformulier voor 1 maart op te
sturen en de avond van vrijdag 16 maart vrij te houden. Dan zorgen
wij, in samenwerking met UZSC, voor een sportief en onvergetelijk
bedrijfsuitje.
Meer informatie en een inschrijfformulier zijn als bijlage bij deze
nieuwsbrief gevoegd!
Met vriendelijke en sportieve groet,
De Waterpolo Company Cup 2018 organisatie

Met dank aan onze clubsponsors
www.sponsorportaal.nl/uzsc/sponsors
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