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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!

Griek Evangelos Pateros nieuwe
hoofdtrainer UZSC

De Griek Evangelos Pateros (links op foto) zal in het komend seizoen het
hoofdtrainerschap bij UZSC vervullen. Naast trainer en coach van heren 1 zal hij
de jeugdopleiding van UZSC gaan leiden. Pateros was trainer van van het Turkse
Esti in Izmir. Hij werkte daar onder meer met Mike van den Brink. Eerder was hij
hoofdcoach bij het Griekse Olympiakos. De komst van Pateros is mede mogelijk
door de steun die UZSC van clubsponsor Klaus Schmitt & Partners ontvangt. Tot
zde kosmt van Pateros worden de honneurs door Willem Wouter Gerritse
waargenomen. Hij zal het trainingsprogramma voor het nieuwe seizoen opstarten.
Nieuwe spelers herenselectie
Naast de aangekondigde versterking van de selectie met Benjamin Hoepelman en
Joost van der Burg, komen Arjan de Haas en de Hongaarse ‘linkshander’ Adam
Krauz de selectie versterken. Arjan (op foto met wit 5) is binnen UZSC geen
onbekende. Hij is de huidige trainer Dames 6. Daarnaast traint hij pupillen van de
De Robben en BZC Brandenburg. Hij speelde afgelopen seizoenen bij BZC
Brandenburg. De Hongaar Adam Krauz komt in Nederland studeren.
Het bestuur van UZSC heet Evangelos, Arjan en adam van harte welkom en wenst
ze veel succes.

Versterking Dames UZSC

De damesselectie van UZSC wordt uitgebreid met Meike Scholte (keepster) en
Saranne Dukel. Beiden zijn afkomstig van Widex GZC Donk. Op de foto keepster
Meike Scholte van Widex GZC Donk tijdens het Eredivisie duel tussen UZSC en
Widex GZC Donk op 28 januari 2017 in zwembad Krommerijn in Utrecht.
Het bestuur heet ook Meike en Saranne van harte welkom.

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.
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Trainingsschema seizoen 2018/2019
gepubliceerd
Het trainingsschema 2018/2019 is 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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