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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
Maurits (voorzitter) en Philippe (vicevoorzitter) maken de komende tijd
een rondje langs de teams om jullie mee te nemen in de
toekomstplannen van UZSC voor de komende jaren. Wat zijn de
plannen? En wat betekent dat voor jullie? Alvast wat meer weten over
die plannen? Meer weten? Ga dan naar: UZSC 2025.
Verder vraagt het bestuur alle teams die op dinsdag en vooral
donderdag als laatste trainen het zwembad en de bar netjes achter
te laten. Helaas is dat nu niet altijd het geval.
Bij alle Eredivisie-jeugdwedstrijden moet geluid aanwezig zijn.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de teammanagers. Daarom
worden zij verzocht hierover tijdig contact op te nemen met Rens.

Bijeenkomst toekomst UZSC-Jeugd
Wij nodigen, mede namens het bestuur van UZSC, alle
ouders/verzorgers van jeugdleden uit om op woensdag 28 maart om
19:00 uur aanwezig te zijn bij de bijeenkomst over de toekomst van de
UZSC-Jeugd. Tijdens deze avond leggen we uit hoe we de missie van
de club vertalen naar de doelstellingen voor de jeugd en hoe we die in
de komende jaren willen realiseren.
Daarnaast kijken we vooruit naar het komende seizoen. Mochten er
vooraf reeds vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar
jeugdwaterpolo@uzsc.nl.
Ook willen we het met u als ouder/verzorger hebben over de inzet en
support van u als vrijwilliger bij het realiseren van onze gezamenlijke
doelstellingen. Op korte termijn zien wij onder andere de volgende
uitdagende rollen/taken die vervuld dienen te worden:
• organisatie jaarlijkse jeugdkamp in septembe
• coördinator/ondersteuning rondom (regionale)
talentenontwikkeling
• secretaris jeugdwaterpolo (inschrijvingen e.d.)
• jeugdwaterpolo-commissielid (algemene
zaken/scheidsrechters/testdagen enz.)
• coördinator jurytafel (W-functionarissen)
• materiaalman of -vrouw
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Graag horen wij op de bijeenkomst of via jeugdwaterpolo@uzsc.nl
welke rol u past of welke andere bijdrage u kunt leveren aan het
sporten van onze kinderen bij UZSC.
Wij hopen u alleen te mogen begroeten op 28 maart in ons clubhuis.
Sportieve groeten,
Namens UZSC-Jeugdwaterpolo
Christel Teggeler
jeugdwaterpolo@uzsc.nl

Feest 17 maart, vanaf 21:00 uur
Vetkuiven, leren jassen & petticoats.

Chuck Berry, Bill Haley, Elvis Presley, Bo Diddley,
Fats Domino … Jerry Lee Lewis.
Wie kent ze niet?
Terug naar de jaren ’50 en early sixties in het Clubhuis van UZSC in
Zwembad De Krommerijn. Rock around the clock … kom allemaal!
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De Robben Masters en De Zijl LGB
winnen UZSC Masters 2018
De Robben Masters en De Zijl LGB zijn de winnaars van de UZSC
Masters 2018 die werden gehouden op 11 februari 2018. De Robben
Masters mochten zich winnaar noemen na een spannende finale tegen
het Duitse Blau-Weiß Bochum in de 50+-poule. De Zijl LGB werd
winnaar bij de 35+'ers. Met twaalf deelnemende ploegen was de UZSC
Masters weer een geslaagd evenement. Het bestuur bedankt de
organisatoren Rob en Engelbert, alle juryleden, alle scheidsrechters en
Rens!

Nog bedrijventeams gezocht voor
deelname Waterpolo Company Cup
2018
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.
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
3
Website: www.UZSC.nl | Redactie: nieuws@uzsc.nl | Fotografie: Beeldboot | Gertjan Kooij

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

UZSC behaalt Licentie Nationale
Zwemdiploma’s
UZSC heeft de Licentie Nationale Zwemdiploma’s behaald. Daarmee
voldoet UZSC, dart zwemlessen verzorgt in Zwembad De Kwakel, aan
de meest recente kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor
het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s. In Nederland haalt
jaarlijks gemiddeld 95% van de kinderen een Zwemdiploma A. Dit
onderstreept het belang van leren zwemmen. In Nederland bestaat een
uniek systeem van zwemdiploma’s en zwemonderwijs. De basis van
het zwemonderwijs is het Zwem-ABC uitgegeven door de Nationale
Raad Zwemveiligheid.
Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging
waar je kunt afzwemmen voor de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C
gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen: de
Examenregeling Nationale Zwemdiploma's. Met de invoering van de
Licentie Nationale Zwemdiploma’s (van 2014 tot en met 2017 genaamd
Licentie Zwem-ABC) krijgt de klant meer duidelijkheid. Een
zwemlesaanbieder wordt door de Nationale Raad Zwemveiligheid ook
getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de
zwemonderwijzer gescreend en in het bezit van een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de
Gedragscode Zwembranche, is de zwemonderwijzer voldoende
opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders
zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een
ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. UZSC heeft de Licentie
Nationale Zwemdiploma’s behaald en voldoet daarmee aan de meest
recente eisen.
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De Nationale Zwemdiploma’s A, B en C worden uitgegeven door de
Nationale Raad Zwemveiligheid. Stichting Nationale Raad
Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele
Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Alle
activiteiten zijn erop gericht dat mensen zo goed mogelijk kunnen
zwemmen en plezier hebben in het water, zwemlesaanbieders de
hoogste kwaliteit bieden en mensen die werken in de zwembranche zo
goed mogelijk zijn opgeleid. Simpel gezegd willen ze dat iedereen
plezier heeft in het water, zich kan redden en niemand verdrinkt. Met
Zwemdiploma C van het Zwem-ABC op zak voldoe je aan de Nationale
Norm Zwemveiligheid.
Marriët Mittendorff, voorzitter van de Nationale Raad Zwemveiligheid,
over de Licentie Nationale Zwemdiploma’s: “Het is belangrijk dat we
door het hele land dezelfde kwaliteitsnormen hanteren als het gaat om
het behalen van de zwemdiploma’s. We weten dat de lessen deugen en
dat er duidelijke richtlijnen en vereisten zijn voor zwemonderwijzers en
zwembaden bij zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van een
Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Ouders kunnen bij het kiezen voor
het Zwem-ABC verzekerd zijn van kwaliteit. Slechts
zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van de Licentie Nationale
Zwemdiploma’s mogen het Zwem-ABC uitgeven. Voor ouders is dit een
belangrijke stap. Door te kiezen om je kind te laten afzwemmen voor
het Zwem-ABC kies je heel bewust voor kwaliteit.”
Het bestuur feliciteert Charel de Rijk en alle vrijwilligers die betrokken
zijn bij het leszwemmen!

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