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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!

Leon Doorduyn voorgedragen als nieuwe
voorzitter UZSC

Het bestuur van UZSC is blij met de voordracht van Leon Doorduyn (rechts
op foto) als nieuwe voorzitter voor de club. Samen met Mats Arkesteijn
(links)treedt hij toe tot het bestuur van UZSC. Ze gaan per direct aan de
slag in hun nieuwe rol. Uiteraard onder het voorbehoud van de formele
benoeming door de ALV (in november).
Het bestuur én de commissie ‘zoek een nieuwe voorzitter voor UZSC’ staan achter
de kandidatuur van Leon als voorzitter en Mats als bestuurslid. De commissie was
een brede afspiegeling van de club: Leonie van der Molen, Lex van Loon, Piet
Roelse, Susan Kaak, Ben de Lange, Ivo Nijhuis, Joep van de Bersselaar, Max
Nievaart. Zij hebben een profiel opgesteld voor de nieuwe voorzitter, binnen de
vereniging naar kandidaten gezocht en met meerdere potentiële kandidaten voor
het voorzitterschap gesproken. De commissie kwam ook met het voorstel om Leon
samen met Mats toe te laten treden tot het bestuur. Zo is het voorzitterschap voor
Leon te combineren met zijn andere werkzaamheden. Het bestuur van UZSC
bedankt de commissieleden voor hun inspanningen en het mooie resultaat.
Maurits Depla stopt per direct met zijn werkzaamheden als voorzitter in verband
met zijn nieuwe baan. Ook Jan-Willem ter Avest stopt na ruim 4 jaar met zijn
bestuurslidmaatschap. Het bestuur bedankt beiden voor hun inzet voor de club. De
taken binnen het bestuur zullen door het nieuwe team opnieuw worden verdeeld.
We zullen jullie daar natuurlijk over informeren.
Leon en Mats stellen zich voor
Samen willen wij, Leon en Mats, met goedkeuring van de ALV, deel gaan uitmaken
van het bestuur van UZSC. We hebben erg veel zin om inhoudelijk bezig te zijn
met de club de komende jaren en samen denken wij een goede combinatie van
kwaliteiten te hebben om een toevoeging te zijn aan het bestuur. We kennen
elkaar al langere tijd en zien dat als een voordeel: we kunnen het eens en oneens
zijn, maar we komen er altijd uit.
Inmiddels zijn we sinds het seizoen 2015/2016 lid van de club. Leon heeft ook aan
het begin van zijn studententijd (2006-2009) al een tijd bij de club gespeeld. We
wilden ons graag voorstellen, maar voelden weinig voor een opsomming van de
feiten uit onze levens, dus hieronder een korte introductie per persoon, geschreven
door de ander. Wat we hiermee vooral willen zeggen: iedereen is van harte
welkom om een praatje aan te knopen om meer van ons te weten te komen of ons
beter te leren kennen! Het lijkt ons omgekeerd ook erg leuk om meer mensen te
leren kennen binnen de club!
Leon (30, Heren 5) is een ijdele gozer met zijn oorsprong in Delft en Den Haag. Hij
zoekt graag de discussie op en is sterk in de dialoog, wat mij betreft goede
kwaliteiten voor een voorzitter. Sinds onze gezamenlijke tijd bij
waterpolovereniging D’elft kennen wij elkaar al, inmiddels twee waterpoloclubs en
15 jaar geleden. Ik vind het erg gaaf samen met hem tot het bestuur van UZSC
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toe te treden. Naast waterpolo houdt Leon van aandacht, dure wijn en slechte
grappen. Hij draait er zijn hand niet voor om zichzelf belachelijk te maken om
anderen te laten lachen. In het dagelijks leven is hij apotheker in Amsterdam en
hij houdt van fietsen en borrelen (niet uitsluitend met de waterpolo).
Mats (29, Heren 7) is een scherpe, rationele jongen. Met een gebrek aan emotie.
In de tijd die we deelden leerde ik al snel dat je met veel gevoel de harten van
menigeen (voornamelijk vrouwen) won. Om deze op vakkundige wijze te verliezen
aan de keiharde analyse van Mats. Hoewel dit op de dansvloer als combinatie niet
altijd het gewenste resultaat gaf, bracht dit ons in vrijwel alle andere situaties
stukken verder dan we afzonderlijk waren gekomen. Hij weet wanneer een
beslissing genomen moet worden en aarzelt niet om te laten zien welke opties er
zijn. Samen met hem heb ik er veel vertrouwen in dat we als bestuur altijd alle
mogelijkheden op tafel krijgen om een goed overwogen beslissing te kunnen
nemen. Mats werkt als beleggingsadviseur (nee, hij heeft geen specifieke
beleggingstips).
We vinden het enorm spannend om aan dit avontuur te beginnen en samen met
Philippe, Joeri en Maaike de grootste club van Nederland te gaan besturen.
Tegelijkertijd hebben we enorm veel vertrouwen in alles wat deze club kan
bereiken als we zien wat iedereen nu al door de gelederen heen bijdraagt aan de
vereniging. Veel zaken zullen wij voor het eerst gaan leren, ervaren en meemaken.
Eén ding hebben we al wel ervaren in de jaren dat we met plezier kwamen kijken
naar het eerste en speelden in ons eigen, fanatieke vriendenteam: een mooie club
maak en beleef je samen!
Leon en Mats

Aftrap nieuwe seizoen. Kom allemaal!

Op vrijdag 31 augustus wordt het nieuwe seizoen afgetrapt voor zowel de jeugd
als seniorenteams. De jeugd begint om 18.00 uur met hun traditionele weekend
waarbij training in en buiten het water, tactisch en technisch, en teambuilding
centraal staan. Ze overnachten op het buitenterrein van het zwembad.
Zowel de voltallige Dames-als Heren selecties zullen om 20.00 uur aanwezig zijn
en tevens zullen alle overige teams –via de aanvoerders - uitgenodigd worden om
ook dan aanwezig te zijn om samen het nieuwe seizoen verder in de kantine in te
luiden. Het bestuur hoopt op een grote opkomst, want UZSC ZIJN WE MET Z’N
ALLEN!

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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Eerste KNZB Beachwaterpolo in Utrecht
bij Tivoli-Vredenburg

In Utrecht wordt op zondag 9 september a.s. het eerste KNZB Beachwaterpolotoernooi gehouden. In het water van de Utrechtse Catharijnesingel voor TivoliVredenburg zullen enkele topteams een aantal spectaculaire wedstrijden spelen.
Het evenement wordt georganiseerd door de KNZB, in samenwerking met UZSC,
Tivoli-Vredenburg en de gemeente Utrecht. Beachwaterpolo wordt op een kleiner
veld gespeeld dan het reguliere waterpolo en kent een zeer snel wedstrijdverloop.
Met twee teams van vier spelers strijden de ploegen in twee keer tien minuten om
de winst. Tijdens de FINA world water polo conference in Hongarije eerder dit jaar
heeft UZSC-lid Andy Hoepelman deze sport voor een breed publiek geïntroduceerd
en is het door de FINA op de agenda van het wereldkampioenschap in Gwangju
(Zuid-Korea) in 2019 geplaatst. Het IOC overweegt om Beachwaterpolo in 2024 als
demonstratiesport op te nemen in de Olympische agenda.
De deelnemende teams aan het eerste KNZB Beachwaterpolo-toernooi zijn:
•
•
•

UZSC (Utrecht) heren 1 en dames 1
Polar Bears (Ede) heren 1 en dames 1
ZVL (Leiden) heren 1 en dames 1 (onder voorbehoud)

Het toernooi duurt van 13:00 uur tot 17:00 uur, met om 14:00 uur een
demonstratiewedstrijd van de UZSC-meisjes onder de 15 tegen de meisjes van De
Watervlo (Utrecht). Om 15:30 uur nemen de masters van UZSC (60+) het op
tegen de veelvuldig Europees- en Wereldkampioenen De Robben masters (60+).
Het geheel zal muzikaal omlijst worden door DJ Rens en het populaire ‘Bar Cava’
(Ganzenmarkt 12, Utrecht) van UZSC’ers Joep van de Bersselaar en Maarten
Agterberg ondersteunt het event door heerlijke bubbels te schenken.
Alle wedstrijden zijn gratis toegankelijk.

EHBO-cursus voor trainers/coaches en
geïnteresseerde leden

Dat EHBO het verschil kan maken, blijkt wel uit de cijfers van de Hartstichting.
Iedere week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. 10 tot 20% overleeft een
hartstilstand. Reanimeren door omstanders verdubbelt de overlevingskans. Maar
mensen overlijden niet alleen aan een hartstilstand. Iemand die een beroerte heeft
gehad, moet zo snel mogelijk worden geholpen, maar dit geldt ook voor ernstige
bloedingen of ander letsel. Wanneer er iets met je kind gebeurd wil je ook weten
wat je moet doen. Omdat we als club zelf toezicht moeten houden en het
belangrijk is dat het aanwezige kader adequaat handelt, biedt het bestuur van
UZSC zijn trainers en coaches een EHBO-cursus aan, waar reanimatie en AED
belangrijke onderdelen van zijn. Als vereniging zijn we verantwoordelijk voor het
toezicht. Daarom vragen we iedereen die al een EHBO heeft mee op te letten en
bij een calamiteit te handelen.
De opleidingsdata zijn nog niet bekend. Naar verwachting wordt de cursus ergens
in de komende maanden georganiseerd. Ook andere geïnteresseerde leden zijn
welkom. UZSC betaalt de cursus omdat EHBO het verschil kan maken tussen leven
en dood. Je kunt je aanmelden voor de EHBO-cursus door een email te sturen
naar: jeugdzaken@uzsc.nl
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Gratis inloopspreekuur Fysiofabriek

Vanaf 1 september zal Fysiofabriek op dinsdag vanaf 18:30 uur in Zwembad De
Krommerijn een gratis inloopspreekuur houden voor zijn
samenwerkingspartners!
Je kan gewoon binnen lopen of, om zeker te zijn van een plekje, meld je aan via
Fysiofabriek.nl/inloopspreekuur. Fysiofabriek is te vinden tegenover ons clubhuis.
Op de foto: Fysiofabriek fysiotherapeut Freek Borlee.
Meer informatie over Fysiofabriek vind je hier.

Trainingsschema seizoen 2018/2019
Het trainingsschema 2018/2019 is hier op de website te vinden.

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

4
Website: www.UZSC.nl | Redactie: nieuws@uzsc.nl | Fotografie: Beeldboot | Gertjan Kooij

