6 maart 2018 | UZSC ZIJN WE SAMEN!

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.

Waterpolotopper Dames UZSC 1
tegen Widex GZC Donk 1

Zwembad De Krommerijn, vrijdag 9 maart om 21:00 uur
De Dames van UZSC hebben zich na de winst op Polar Bears afgelopen
weekend genesteld op de derde plek in de WFN Eredivisie. Komende vrijdag
speelt het team van coach Gerrit-Jan Schothans thuis tegen Widex GZC Donk.
Gaan de dames van UZSC hun positie verstevigen? Kom ze aanmoedigen in
Zwembad De Krommerijn. De wedstrijd begint om 21:00 uur.

Ludieke ranglijst
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je de bijgewerkte ‘interne ludieke
ranglijst’ van alle teams binnen UZSC per begin maart 2018. Deze is gemaakt
door René Schoffelmeer. UZSC DAT ZIJN WE SAMEN, maar voor al deze
ploegen is een extra schouderklopje wel op zijn plaats.
Thuis Lentekanjer:
… punten per wedstrijd: Dames 6, BJ1, Heren 1 en Dames 2. Onze Krommerijn kan best
intimiderend zijn voor tegenstanders want nu het einde van de competities nadert zijn er
nog maar liefst 4 teams die thuis in onze eigen Krommerijn ALLE wedstrijden hebben
gewonnen.
… beste doelsaldo per gespeelde minuut en Lentekanjer met meeste doelpunten gemaakt
per gespeelde minuut: Dames 6
… met minste tegendoelpunten per gespeelde minuut: DG2.
Maar van de vier ploegen die ALLE wedstrijden in de Krommerijn wonnen is Dames 6
toch wel de Thuis-LENTEKAMPIOEN te noemen, want zij wonnen ALLE wedstrijden,
scoorden thuis per gespeelde minuut de meeste doelpunten en hebben het beste
doelsaldo per minuut. Maar kijk ook eens naar DG2 in de Krommerijn. Toch echt de
ploeg die de minste doelpunten per minuut heeft geïncasseerd: REUZE-KANJERS!!!!

Uit Lentekanjer:
… punten per wedstrijd: BJ1: ALLE uitwedstrijden gewonnen
… beste doelsaldo per gespeelde minuut en meeste doelpunten: CM1
… minste tegendoelpunten per gespeelde minuut: BJ1
BJ1 is wel de LENTEKAMPIOEN te noemen, want het is de enige ploeg die nog ALLE
wedstrijden heeft gewonnen. Ook per gespeelde minuut heeft het team de minste
tegendoelpunten. Maar kijk ook eens naar CM1 dat toch wel mooi de meeste doelpunten
per gespeelde minuut maakte en ook het beste doelsaldo per gespeelde minuut heeft.

Over alle wedstrijden Lentekanjers:
…
…
…
…

punten per wedstrijd: BJ1: ALLE wedstrijden gewonnen
beste doelsaldo per gespeelde minuut: dames 6
meest doelpunten: CM1
minste tegendoelpunten per gespeelde minuut: DG2
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Omdat ze als enige ploeg ALLE wedstrijden hebben gewonnen en dus de meeste punten
per gespeelde wedstrijd hebben behaald is BJ1 wel de LENTE-KAMPIOEN 2018 binnen
UZSC. Maar de BM1 wordt op de hielen gezeten door DAMES 6 dat met maar één
verloren wedstrijd wèl mooi het beste doelsaldo per gespeelde minuut heeft. Dus BJ1
moet alle wedstrijden blijven winnen om bovenaan in deze lijst te eindigen. En
nogmaals: kijk toch ook eens naar: CM1 dat er lustig op los scoort en gewoon binnen
UZSC de meeste doelpunten per minuut maakt en DG2 dat toch wel mooi het minste
doelpunten per minuut incasseert.

Nog meer krakers
Zaterdag 10 maart staat er een heuse kraker in de dames
Reservedivisie in de Krommerijn op het programma: Dames UZSC 2
tegen Dames UZSC 3.
Kortom, topsport in z'n volle breedte… BM’ers en andere talenten op weg naar
de top met ongelooflijk mooie ervaring ter ondersteuning van die speelsters
liggen met elkaar in het water elkaar de maat te nemen. Geweldig spannend,
maar ook leuk en het laat zien hoe 'rijk' we zijn bij UZSC! En hoe mooi kan het
zijn dat we als UZSC’ers al voor deze wedstrijd in de Reservedivisie is
gespeeld zeker weten dat UZSC tenminste twee punten in de Krommerijn
houdt! Rood is het zaterdag het thema:
•
een prachtige UZSC-rode club-derby;
•
rode koppen van inspanning en gezonde rivaliteit bij de speelsters;
•
het zal een mooie rode zee van badpakken in het water zijn;
•
bloedhartstochtelijke aanmoediging en op de kant.
De wedstrijd begint om 21.45 uur dus dan kunnen we bijna allemaal.
De damesselectie en staf dames 1/2/3/BM gaan er in ieder geval een mooi
sportfeestje van maken!!!!!

Feest 17 maart, vanaf 21:00 uur
Vetkuiven leren jassen & petticoats. Elvis Presley, Chuck Berry en Fats Domino.
Terug naar de jaren ’50 en early sixties in het Clubhuis van UZSC in Zwembad De
Krommerijn.
Rock around the clock … kom allemaal!

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