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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!

Michael Tollenaar vertrekt als
hoofdtrainer Jeugd UZSC

Met ingang van het nieuwe seizoen vertrekt Michael Tollenaar als hoofdtrainer
Jeugd. Na een mooi seizoen waarin we prettig hebben samengewerkt en mooie
resultaten hebben geboekt, hebben we in gezamenlijk overleg besloten niet verder
te gaan. De ambitie van UZSC en de beschikbare uren van Michael sluiten niet
meer op elkaar aan. We bedanken Michael voor de positieve bijdrage die hij heeft
geleverd aan de ontwikkeling van de UZSC-jeugdleerlijn.

Mede namens het bestuur,
UZSC Jeugdwaterpolo
Jeannine Straatman en Christel Teggeler

Mee naar het ZEPTA-toernooi in Ter Apel
24/25/26 augustus?
Beste UZSC-er,

Voor sommige weer de eerste duik in het water na 3 maanden van bbq-en,
vakantie vieren of fietsen. Dus tijd om weer na te denken over een fantastische
start van het seizoen. Deze begint natuurlijk in het schone ter Apel!! Dit jaar viert
het Zepta toernooi 24/25/26 aug zijn 50ste verjaardag. Het belooft een spektakel
te worden zie www.zepta.nl voor meer informatie. Wij hebben er zin in ;-)
Zoals elk jaar worden wij UZSC-ers warm ontvangen in ter Apel.
We hebben de beschikking over ons oude, gezellige clubhuis. Naast een dak boven
ons hoofd zijn er 2 hot tubs waar je na een potje polo lekker in kan weg dromen of
opwarmen bij klote weer! En we hebben natuurlijk de beste koks van Utrecht in de
keuken staan, die zoals altijd een top ontbijt, lunch en avondmaal verzorgen. Het
feestje ontstaat altijd samen. Zo zet de ene zich in door het leegdrinken van een
heel fust bier en de ander helpt met het maken van een salade ;-). Uiteraard
wordt er ook gezorgd voor vertier in de vorm van entertainment!!
Zoals elk jaar is het innen van de gelden een uitdaging. Hoeveel mensen komen
er? Wat is het budget? Dit jaar gaan we het anders doen. Koop alstublieft je ticket
vooraf. Dit scheelt ons veel gedoe, hoe eerder hoe beter! Doel met 100 UZSC-er
een feestje vieren van 3 dagen lang, vorig jaar waren we met dik 80!
Voor de duidelijkheid het ticket is een all-in prijs voor wedstrijden spelen, eten,
drinken en overnachten op de camping, ademen moet jezelf doen. Gaat niet
iedereen van je team? Geen probleem! Gezamenlijke vormen we de teams i.o.m.
de aanvoerders.
Boek nu je ticket en profiteer van de VROEG BOEK KORTING! Dit scheelt je 7,50 je
hebt tot 31 juli 00:00. Ga snel hier naar toe en boek!
Wij hebben er zin in! jullie ook? Groeten van de organisatoren!
Stein, Marck, Sander, Maarten en Thomas (H3)
Voor vragen app Thomas op 06-10793390
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Geef je op voor de W-Cursus (jurytafel)

Zonder jurytafel geen wedstrijd. Alle leden van 16-jaar en ouder moeten daarom
over een W-licentie beschikken. Ook ouders zijn van harte uitgenodigd. Op
maandag 17 september, dinsdag 25 september en woensdag 3 oktober wordt er
weer een W-cursus georganiseerd. De cursus begint om 19:30 uur en duurt tot
ongeveer 22:00 uur. De cursus beslaat 2 avonden en het examen is op de 3e
avond. Aanmelden voor de cursus kan via: communicatie@uzsc.nl. Bij je
aanmelding moet je de volgende info meesturen i.v.m. je aanmelding bij de
KNZB: Naam; adres; geboortedatum; 06-nummer; Emailadres + pasfoto (hoge
resolutie en jpg-formaat).
Wil je meer weten over de spelregels, instructies jurytafel en scorebord? Kijk
dan hier op de website van UZSC.

Trainingsschema
Aan het trainingsschema wordt nog gesleuteld. Zodra het gereed is, wordt het
gepubliceerd op de website. Het trainingsschema 2018/2019 wordt hier
gepubliceerd.

Agenda

24-26 augustus ZEPTA-toernooi Ter Apel (50ste editie)
31 augustus – 2 september Jeugdtrainingsweekend

Klaus Schmitt & Partners: hoofdsponsor
van UZSC
Klaus Schmitt & Partners is hoofdsponsor van UZSC. Met zijn financiële bijdrage
helpt het bedrijf de club bij het invullen van het jeugd- en topsportbeleid. Sinds
haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot een
vertrouwde gesprekspartner op het gebied van executive search. Het bureau
richt zich op werving, selectie en benoeming van toezichthouders, bestuur,
directie en management in de Nederlandse gezondheidszorg en aanpalende
terreinen. Meer informatie vind je op de website van Klaus Schmitt & Partners.

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