9 april 2018 | UZSC ZIJN WE SAMEN!

Redactioneel
In deze nieuwsbrief berichten 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. Dus kom maar
op met je bijdrage!

Dames naar halve finale play-offs
Eredivisie

Door penalty’s beter te nemen haalde UZSC tegen Het Ravijn uit Nijverdal op
zaterdag 7 april 2018 de halve finale om het waterpolokampioenschap van
Nederland. Het stoppen van de eerste penalty door Sarah Buis was het begin
van het succes. Volgende week zijn de vrouwen uitdager van ZVL uit Leiden:
de nummer één uit de competitie.
WFN Eredivisie halve finale play-offs Dames:
vr 13 april om 21:00 uur: ZVL 1 - UZSC 1 in Leiden
za 14 april om 21:00 uur: UZSC 1 - ZVL 1 thuis in Zwembad De Krommerijn
zo 15 april om 17:00 uur: ZVL 1 - UZSC 1 in Leiden (indien nodig)
WFN Eredivisie heren
Met nog twee wedstrijden te spelen, kunnen de heren niet meer verdreven
worden van de eerste plaats. Zij zullen zich dus zeker kwalificeren voor de
play-offs. Heren 1 moet nog twee thuiswedstrijden spelen.
do 12 april om 20:00 uur heren UZSC 1 – AZC 1
za 14 april om 19:15 uur heren UZSC 1 -GZC Donk 1
Kijk voor het wedstrijdschema op: www.uzsc.nl
De mensen die de afgelopen jaren betrokken waren bij de organisatie kunnen
niet altijd aanwezig zijn. Daarom zoeken we nog leden, ouders of verzorgers
die willen helpen bij de organisatie. Heb jij zin om je handen uit de mouwen te
steken, neem dan even contact op met: vrijwilligers@uzsc.nl
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De jeugd technische commissie
(JTC)

Wat is, kort beschreven, de inhoud van jullie bezigheden/taken?
De jeugd technische commissie (JTC) draagt zowel inhoudelijk als rand
voorwaardelijk bij aan het realiseren van de topsportdoelen van UZSC. Denk
daarbij aan de ontwikkeling en uitvoering van een uniforme technische lijn die
in alle lagen van de vereniging wordt toegepast. Hierdoor kan optimaal
aangesloten worden bij de technische lijn van de selectieteams. De JTC werft
en begeleidt de trainersstaf en legt verbinding met de waterpolocommissie
en de topsportcommissie.
Waarom is het zo leuk om dit te doen?
Als lid van de JTC ben je rechtstreeks betrokken bij het creëren en
onderhouden van het juiste sportklimaat waar onze jeugd in opgeleid wordt
voor de topsport, dan wel begeleid wordt naar een team waar hij/zij vooral met
veel plezier recreatief de waterpolosport kan bedrijven.
Hoeveel tijd ben je er gemiddeld mee kwijt?
Gemiddeld 2 uur per week (8 uur per maand) actief, maar dat is echt een
gemiddelde. Bij de start van het seizoen is het bijvoorbeeld extra druk, omdat
dan de teamindelingen gemaakt worden en de zoektocht naar trainers veel
inzet vraagt. Er wordt 1x per maand vergaderd en tussendoor heb je ook
overleg met de topsportcommissie.
Wat moeten de mensen leuk vinden of goed kunnen om jullie
commissie aan te vullen?
Om mee te draaien in de JTC hoef je niet per se alles van tactiek en techniek af
te weten. Een topsportachtergrond (ongeacht de sport) hebben er maar
weinig, dus dat zou een mooie aanvulling zijn voor de JTC. Maar ook voor
mensen zonder waterpoloachtergrond is er genoeg te doen! Ook in de JTC. We
kunnen bijvoorbeeld ondersteuning gebruiken bij:
•
•
•

de communicatie over wat er bij de JTC gebeurt
de contacten met ouders over het beleid onderhouden
het bijhouden van een jaarkalender.

Deze taken kunnen heel goed gedaan worden door mensen zonder een
waterpolo achtergrond. Wel is het van belang goed onderscheid te kunnen
maken tussen je rol als ouder en die als lid van een commissie, maar dat geldt
natuurlijk voor alle functies en rollen binnen de vereniging.
Heb je interesse, stuur een mailtje naar: vrijwilligers@uzsc.nl

Nabrander
Vorige Nieuwsbrief hebben we de organisatie van het feest bedankt. We waren
echter een paar mensen vergeten. Slordig en dom. Daarvoor onze excuses.
Want wie hebben er na het het Rock ’n roll-feest voor gezorgd dat het hele
clubhuis weer spik en span was? Juist! Wil en Vera Heijink Hier samen met
Wim op de foto tijdens het innen van entreegelden.
Wil en Vera alsnog bedankt!
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Met dank aan onze clubsponsors
www.sponsorportaal.nl/uzsc/sponsors

3
Website: www.UZSC.nl | Redactie: nieuws@uzsc.nl | Fotografie: Beeldboot | Gertjan Kooij

