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Informatie aanduiding teams
A-jeugd: geboren 2000/2001
B-jeugd: geboren 2002/2003
C-jeugd: geboren 2004/2005
D-jeugd: geboren 2006/2007
E-jeugd: geboren 2008/2009
F-jeugd: geboren 2010/2011

Eerste contouren teams seizoen ‘18/’19
Komend seizoen wor den 14 teams ingeschreven
AJ1 regio (bs)*

CJ1 interregio

BJ1 eredivisie

CJ2 regio

BJ2 regio (bs)

CM1 interregio

BM1 eredivisie

DG1 en DG2 regio

BM1 eredivisie,

EG1, EG2, EG3 en EG4 regio

BM2 regio*
*onder voorbehoud (eerst gesprek
ouders/kinderen en UZSC)

Trainingen 30 april tot 10 juni ‘18
Rooster per 11 juni volgt later
Voor de F- tot en met C-jeugd zit de competitie er op. De BM1 en BJ1
spelen nog play-offs voor het landskampioenschap. Maar we gaan
natuurlijk allemaal door met trainen! In ieder geval tot en met 10 juni.
Daarna gaat het beheer van het zwembad over naar de gemeente en start

[Editie 1, volume 1]

Nieuwe
uitgangspunten
seizoen ‘18/’19
•••
Zoals aangekondigd tijdens de
ouderavond, gaan we met
ingang van het seizoen een
aantal uitgangspunten
wijzigen. Zo gaan we
toewerken naar aparte jongensen meisjesteams vanaf de Dcategorie. Dat lukt niet direct,
maar we voeren het komend
seizoen wel al in bij de C-jeugd
bijvoorbeeld. Ook is de
kalenderleeftijd van de speler
of speelster niet meer leidend
bij de teamindeling. Voor de Aen B-jeugd maken we
onderscheid tussen prestatieen breedtesport. In het
overzicht van de teams
hiernaast aangeduid met (bs).
Wat dat betekent wordt vanuit
de JTC met de betreffende
teams besproken.

het zomerrooster. Tijdens dat zomerrooster is maar beperkt badwater
beschikbaar. Het zomerrooster loopt tot begin augustus. Het nieuwe
seizoen start natuurlijk weer met het trainingsweekend!

De badwaterverdeling is inmiddels gepubliceerd op
UZSC.nl. De toewijzing van trainingstijden vindt
plaats via deze nieuwsbrief.

Het nieuwe badrooster voor
seizoen 2018-2019 staat
waarschijnlijk begin augustus
op de site. www.uzsc.nl

Rooster trainingen per dag van 30 april tot
10 juni ‘18

Indeling
trainingsgroepen

Met ingang van maandag 30 april geldt het volgende trainingsrooster:

MAANDAG (waterpolo training):
18.00-19.00 uur: BJ1, CM, CJ. Trainers Beatrix, Mireille en Victoria

•••
De trainingsgroepen blijven tot
10 juni ongewijzigd. Van de

DINSDAG (waterpolo training)
18.00-19.00 uur: DG-, EG- en FG-jeugd. Trainers Denise, Sam, Abel, René,
Wim, Dagmar, Hannah, Robin

trainers wordt verwacht dat zij
hun eigen team blijven trainen.
Mocht dat tot problemen

19.00-20.30 uur: BM1 en BJ1. Trainers Michael en Beatrix

leiden, ga dan op zoek naar een
vervanger en neem contact op

WOENSDAG (waterpolo training)

met Michael Tollenaar.

18.00-20.00 uur: CJ, CM, CG en BJ2. Trainers Victoria/Bram, Mireille/? en

C-jeugd kan uitgenodigd

Gijs

worden om mee te trainen met

DONDERDAG (technisch zwemmen)
18.00-19.30 19.00 uur: CJ, CM en DG-jeugd. Trainers Michael, Denise, Sam,
Abel, Mireille

de B-jeugd in de voorbereiding
op de play-offs. De coaches van
de betreffende teams hebben
hieromtrent contact met spelers
en ouders.

18.30-20.00 uur: BM1. Trainer Michael
19.00-20.00 uur BJ1 trainer Beatrix
19.00-20.00 uur BJ2. Trainer Beatrix (BJ2 traint alleen op woensdag)
VRIJDAG
18.00-19.00 uur: EG- en FG-jeugd. Trainers René, Wim, Dagmar. Mogelijk deels ingevuld met zwemtechniek onder
leiding van Jeroen Dellebeke
19.00-20.00 20.30 uur: BJ1 en BM1. Trainers Beatrix en Michael

UZSC zijn we samen!
Voor komend seizoen zijn we nog op zoek naar een verschillende vrijwilligers zoals
teammanagers, organisatoren van het trainingsweekeind, beheerder materiaal etc.

