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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.

Dames door naar play-offs
Eredivisie

Het seizoen is voor de Dames nog niet over. In de play-offs kunnen ze
zich nog een keer van hun beste kant laten zien. Als nummer 5 moeten
de dames tegen Het Ravijn, de nummer 4.
Wedstrijden:
• Vr 6 april 2018 om 21:00 uur (Nijverdal)
• Za 7 april 2018 om 18:15 uur (Zwembad De Krommerijn)
• Zo zondag 8 april om 17:00 uur (Nijverdal; afhankelijk van uitslagen)
Als ze doorgaan spelen ze in de halve finale tegen de huidige nummer 1 ZVL.
We zoeken nog vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van de playoffs. Wil je iets doen? Neem even contact op met: vrijwilligers@uzsc.nl

Lieve leden!
Wat was het Rock ’n roll feest geslaagd!
Jullie aanwezigheid heeft het feest tot een groot succes gebracht! We waanden
ons helemaal in de jaren ’50.
En wat hebben jullie je best gedaan op de outfits! Vooral onze winnaar van
beste outfits liepen erbij alsof ze zó out de fifties waren gestapt. De trotse
winnaars van beste outfit waren Thomas Endeman en Idwer Genee!
Gefeliciteerd beiden!
Het feest was lang niet zo geslaagd geweest zonder de vrijwilligers die ons
hebben geholpen met de voorbereidingen, bar staan en opruimen. In het
speciaal willen we Rens bedanken voor zijn hulp en de prachtige muziek en
licht installatie die we konden gebruiken! Rens bedankt!
We hopen dat jullie net zo hebben genoten van het feest als wij en dat er snel
weer een feest komt!
Liefs, Lotte & Sanne
NB Het bestuur bedankt Lotte & Sanne voor de organisatie!!
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Het mediateam

Wat is, kort beschreven, de inhoud van jullie bezigheden/taken?
Het Mediateam zorgt op dit moment voor de livestream van alle dames en
heren Eredivisie thuiswedstrijden en de muziek rondom alle
Eredivisiewedstrijden, ook die van de jeugd. Ook de livestreams van andere
grotere evenementen in het zwembad, zoals wedstrijden van de Oranje
selecties Europa league voorrondes, etc. verzorgen we. Incidenteel verzorgen
we zelfs de livestream van wedstrijden in andere baden. Zo hebben we de
livestream van de finale van het EJK en meerdere bekerfinales in Den Haag
verzorgd.
Waarom is het zo leuk om dit te doen?
Met de livestream maken we onze mooie sport toegankelijker voor een groter
publiek en leveren we met onze geautomatiseerde beeldanalyse een bijdrage
aan de ontwikkeling van de teams. Als je tijdens grotere wedstrijden 2500
kijkers van overal ter wereld hebt, dan is dat best gaaf!
Met behulp van muziek kunnen we sfeer in het bad positief beïnvloeden en
spelen we dus een belangrijke rol.
Hoeveel tijd ben je er gemiddeld mee kwijt?
De heren en dames spelen ongeveer om de week een wedstrijd thuis,
gemiddeld genomen zijn we dus zo’n 1,5 uur per week aanwezig. Tijdens de
play-off’s is dit uiteraard wat meer.
Wat moeten de mensen leuk vinden of goed kunnen om jullie
commissie aan het vullen?
Het team bestaat nu uit twee vaste personen en vier leden die regelmatig
bijspringen. Om ervoor te zorgen dat er meer continuïteit is, is uitbreiding van
het team zeer gewenst. Daarnaast hebben we plannen en ideeën voor de
toekomst die we door tijdgebrek helaas niet kunnen uitvoeren.
Waar we echt om zitten te springen, zijn enthousiaste mensen die op een
reguliere basis de livestream willen verzorgen. Hoe groter het team, hoe
minder “diensten” je hoeft te draaien. Heel ingewikkeld is het niet, iedereen die
een joystick kan bedienen, en een klein beetje affiniteit heeft met techniek,
kan bij wijze van spreken meedoen.
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die een twitterverslag willen
verzorgen, creatievelingen die leaders of ander videomateriaal kunnen maken
of in het algemeen willen meedenken over hoe we UZSCtv kunnen inzetten om
waterpolo in het algemeen populairder kunnen maken.
Wil je wat betekenen voor UZSC? vrijwilligers@uzsc.nl

De Waterpolocommissie Jeugd
Wat is, kort beschreven, de inhoud van jullie bezigheden/taken?
Er zijn diverse taken te vervullen in, zoals:
• secretaris jeugdwaterpolo (inschrijvingen e.d.)
• algemene jeugd zaken
• scheidsrechters voor de Fjes (clubscheidsrechters)
• testdagen organiseren/coördineren
• contacten met de teammanagers
• coördinator jurytafel (W-functionarissen)
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•
•
•

coördinatie/organisatie jaarlijkse jeugdkamp in september
coördineren toernooien
coördinator/ondersteuning rondom (regionale) talentenontwikkeling

Waarom is het zo leuk om dit te doen?
Je bent betrokken bij de club waar je kind vele uren zwemt/sport en veel
plezier heeft. Je leert andere ouders en de club beter kennen
Hoeveel tijd ben je er gemiddeld mee kwijt?
We vergaderen 1x per maand (1,5 uur) en de losse taken kosten daarnaast
ongeveer 1uur per week. Maar met hoe meer mensen je dit doet des te minder
tijd het wekelijks kost!
Wat moeten de mensen leuk vinden of goed kunnen om jullie
commissie aan het vullen?
Je moet het leuk vinden om te organiseren, administratieve werkzaamheden
uit te voeren (bv. mailtjes beantwoorden), taken uitzetten (delegeren), leuke
dingen voor de kinderen regelen en ouders enthousiasmeren om samen dingen
te doen.
We zijn op zoek naar mensen die onze commissie komen versterken en met
wie we samen ervoor kunnen blijven zorgen dat de jeugd een mooie,
sportieve, tijd bij UZSC heeft.
Wil je wat betekenen voor UZSC? vrijwilligers@uzsc.nl

Singelswim 2018
De Singelswim komt er weer aan. Vorig jaar heeft DG1 met wat aanvulling uit
andere teams meegedaan. Het was een geweldige ervaring. En gelijk een leuke
reclame voor UZSC. Kinderen tot 15 jaar zwemmen 800m. Een makkie.
Ik zou het leuk vinden als een uitnodiging om mee te doen in de nieuwsbrief
wordt meegenomen.
Hierbij de link naar de site: https://www.singelswimutrecht.nl/deelnemen/
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Zwemloop 1 April 2018 Zwembad
De Krommerijn van Hellas Triatlon

Hardlopers en zwemmers opgelet: doe in het Paasweekend mee aan de
zwemloop van Hellas Triatlon. Jouw voorbereiding op het wedstrijdseizoen of
laagdrempelige kennismaking met een multisport-race! Direct uit het 50meterbad van zwembad Krommerijn trek je de schoenen aan en ga je
hardlopen langs de rand van het prachtige Landgoed Amelisweerd. Schrijf je in
voor een van de drie klassementen: zwemloop jeugd tussen 12 en 18 jaar,
atleten-zwemloop, of de studenten-zwemloop.
Startserie voor de jeugd
Misschien heb je je ouders al eens zien starten in een triathlon en wil je zelf
wel eens meemaken hoe het is om twee sporten te combineren. Of misschien
wil je uitblinken door te laten zien hoe snel je al bent. De jeugd van 12-18 jaar
start om 9:30. Zorg dat je 8:45 aanwezig bent bij het zwembad. Een
startbewijs kost €10,50.
Reguliere startserie met apart studentenklassement
Voor de doorgewinterde triatleet is dit een geschikte trainingswedstrijd. Ook
opstartende divisieteams kunnen bij ons terecht om vroeg in het seizoen alvast
wedstrijdervaring op te doen. Studenten hebben de mogelijkheid te starten in
een apart klassement. De zwemloop is voor hardlopende of zwemmende
studenten een goede manier om de multisport te leren kennen, bijvoorbeeld
als ze van plan zijn om deel te gaan nemen aan de triatloncursus van USTV
Triple.
Atleten en studenten starten om 10:30. Zorg dat je 09:45 aanwezig bent bij
het zwembad. Een startbewijs kost €16,50.

Naar: Inschrijven en meer informatie

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

4
Website: www.UZSC.nl | Redactie: nieuws@uzsc.nl | Fotografie: Beeldboot | Gertjan Kooij

