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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 bijdragen!

Dames uitgeschakeld

Kansen te over. Maar of keepster Jalou Vanhelsuwé lag in de weg of de
schoten waren simpelweg niet goed genoeg. In ieder geval moesten de
vrouwen ook op zaterdag 14 april het hoofd buigen voor de Leidschen.
Ook vijf doelpunten van Dagmar Genee konden daar niks aan af doen.
Helaas. Volgend jaar een nieuwe kans.
Lees het uitgebreide verslag van Geert van Wijnhoven op de website.

Heren naar 1ste ronde play-offs
De heren van UZSC hebben de competitie afgesloten met een royale
voorsprong van 12 punten op de nummer 2 Polar Bears. Op dit
moment zijn ze in het Griekse Vouliagmeni op trainingsstage. Ze
berichten dagelijks over hun ervaringen op www.uzsc.nl.
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief waren de speeltijden voor
de eerste ronde van de play-offs nog niet bekend. Kijk voor het actuele
wedstrijdschema regelmatig op: www.uzsc.nl
Helpende handjes gezocht?
Veel handen maken licht werk, zo luidt het gezegde. Daarom zoeken
we nog leden, ouders of verzorgers die willen helpen bij de organisatie
van de play-offs. Daarnaast zijn we naarstig op zoek naar iemand met
‘journalistieke’ kwaliteiten voor het maken van wedstrijdverslagen.
Vanzelfsprekend zal de redactie je met advies en hulp terzijde staan.
Heb jij zin om je handen uit de mouwen te steken, neem dan even
contact op met: vrijwilligers@uzsc.nl of stuur je bijdrage naar
nieuws@uzsc.nl.

Rectificatie
In de vorige Nieuwsbrief hebben we de familie Hijink, Wil en Vera,
bedankt. Maar dan wel die zonder “e”, Het is maar dat je het weet!
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Bedankje van de meiden van CM
UZSC
Heel erg bedankt iedereen die zijn auto op zaterdag 14 april heeft laten
wassen!! We hebben veel geld opgehaald voor onze trainingsstage in
Lloret de Mar eind april. En bovendien gewerkt aan teambuilding!
De meiden van CM UZSC

Harry stond altijd klaar voor zijn
‘cluppie’
Ons bereikte het droevige bericht dat op 16 april 2018 is overleden
onze trouwe UZSC’er Harry Tersteeg. Wij zijn hem dankbaar voor alles
wat hij voor onze vereniging heeft betekend. Hij stond altijd klaar voor
zijn ‘cluppie’
Wij wensen Willeke, Marcel, José, Rens, Tycho en andere familieleden
en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.
Bestuur & leden UZSC

Agenda

03 mei start 1ste ronde play-offs WFN Eredivisie Heren
16 mei 2018 om 20:00 uur Begroting ALV
01 juni 2018 dak gaat van het bad
10 juni 2018 vanaf 18:00 uur seizoen-borrel
Nieuwe trainingsrooster mei t/m augustus gepubliceerd

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