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Redactioneel
In deze nieuwsbrief nieuwtjes 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. Voor
de agenda kijk op: www.uzsc.nl

A.s. zondag speelt Heren 2 in halve
finale ManMeer!-Cup II
Zondag 11 februari speelt Heren 2 tegen ZV De Zaan 2 in de halve
finale ManMeer!-Cup II. Kom allemaal naar Zwembad De Krommerijn
om heren 2 aan te moedigen! De wedstrijd begint om 18:45 uur.

Stemmen voor de Sportprijs
Utrecht 2017 kan nog tot en met
7 februari a.s.!
Op woensdag 14 februari 2018 wordt in de Jaarbeurs Utrecht de
winnaars van de Utrechtse sportprijzen bekend gemaakt. Tot en met 7
februari kun je nog je stem uitbrengen. Stem nu op dames 1, heren 1
en UZSC!
• Stem hier op Sportploeg: UZSC Dames 1 (waterpolo) | UZSC
Heren 1 (waterpolo)
• Stem hier op Sportvereniging: UZSC (waterpolo)

Oproep aan alle UZSC Masters van
UZSC
Op zondag 11 februari is het internationale UZSC Masters 2018toernooi (voorheen OPI-toernooi). In het 50+-team van UZSC is nog
plek, want de tegenstanders zijn niet de minsten… De deelnemende
teams zijn van BZ&PC, ENC Arnhem, H2 Omnia, ØL stars, Blau-Weiß
Bochum, WS Twente, De Zijl LGB, De Robben en PSV! (aanmelden kan
via de UZSC-site). Naast zelf in het water liggen, is het natuurlijk ook
een genot om de nog relatief fitte waterpolohistorie van Nederland (en
Duitsland) in actie te zien! Kom langs in De Krommerijn, 12:30 uur
koffie en 13:30 uur aanvang wedstrijden!
De organisatie, Rob en Engel
1
Website: www.UZSC.nl | Redactie: nieuws@uzsc.nl | Fotografie: Beeldboot | Gertjan Kooij

UZSC Rock ’n Roll feest
Lieve UZSCers,
Het is tijd voor een feestje! Onze topsporters zijn hard aan het werk en
ook de breedtesport zet z’n beste beentje voor, zowel in het bad, als in
het clubhuis aan het vat. Hoe dan ook: genoeg redenen voor een
feestje!
Op zaterdag 17 maart gaan we swingen, jiven en rock & rollen op het
clubfeest @ het UZSC clubhuis! Trek je leren broek en je petticoats
maar vast uit de kast want voor degene die het mooist verkleed komt
hebben we een mooie prijs in petto! En blok 17 maart 21.00 vast in je
agenda! @clubhuis UZSC.
Mocht je nog hitjes hebben die we niet kunnen missen op het Rock ’n
Roll feest, geef je verzoekjes dan van tevoren door aan Sanne of Lotte.
Dus:
Wat? UZSC Rock ’n Roll feest
Waar? Clubhuis UZSC
Wanneer? Zaterdag 17 maart vanaf 21.00 uur
Dresscode: Rock ‘n Roll
#UZWillRockYou #UZRocks #URock!
Groetjes Sanne & Lotte van Dames 6

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