
NIEUWSBRIEF
Waarde leden, 

toch nog een nieuwsbrief. We hadden er niet zoveel  zin in, maar  ja er gebeurd 
gewoon teveel in deze club. Zo is Jesse zijn pomp kwijt. En niet zomaar een 
pomp: de pomp van de jacuzzi!

Dus wie heeft gisteren tijdens de grote schoonmaakactie DE POMP gezien. 
Neem dan zo snel mogelijk contact op met jessuhh@hotmail.com

de pomp lijkt er niet op. Dit is slechts om aandacht te trekken!

Verder in deze nieuwsbrief een persbericht over alle nieuwe spelers die eindelijk 
in de grote stad komen spelen. 

Olivier weet sinds kort ook veel van SUDOKU. 

De Stichting heeft een paar belangrijke mededelingen. 

Ook nog wat oud nieuws uit Val Thorens en wat mooie kiekjes van het 
TIJDELIJKE clubhuis!

mailto:jessuhh@hotmail.com
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Persbericht

Utrecht, 18 mei 2011

Vier versterkingen voor UZSC. 

De heren van de Utrechtse hoofdklasser UZSC zijn vier nieuwe spelers rijker, 
Casper Landeweerd, Joep van den Bersselaar,  Bart Pol en Marc Winkelhorst. De 
versterking past in de ambitie van de nieuwe trainer, de Olympisch gouden 
damescoach Robin van Galen, om met de heren straks in de top 6 van Nederland 
mee te draaien.  

De 26-jarige sterke schutter Casper Landeweerd stapt over van Polar Bears, 
terwijl de talentvolle 22-jarige doelman Bart Pol AZPC verruilt voor UZSC. Bart is 
bovendien lid van de Oranjeselectie. Van PSV komt over de linkshandige Joep 
van den Bersselaar, 18 jaar jong en vorig jaar aanvoerder van Jong Oranje. Ook 
Mark Winkelhorst,  de 21-jarige midvoor van BRC Borculo en lid van de 
Oranjeselectie, versterkt het team uit de Domstad. 

Afgelopen seizoen handhaafde het team van de vertrekkende coach Hans van 
Zeeland zich met een 9de plek knap in de hoogste klasse. 

------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Meer informatie, Robin van Galen, info@robinvangalen.nl of 06-81471697

mailto:info@robinvangalen.nl
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SUDOKU
Sudoku. Wie kent deze van puzzel niet. Voor de volledigheid maar even een 
‘definitie’:
“Een sudoku is een puzzel van negen bij negen vakjes met een klein aantal 
reeds ingevulde enkelvoudige cijfers. De kunst is de overige vakjes ook in te 
vullen op zo'n manier dat in elke horizontale lijn én in elke verticale kolom de 
cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen. Bovendien is de puzzel onderverdeeld 
in negen blokjes van drie bij drie, die elk ook weer eenmaal de cijfers 1 tot en 
met 9 moeten bevatten.”
Moet je nu slim zijn om deze puzzel op te lossen? Of is het een behendigheid die 
je onder de knie moet krijgen? Of kom je met veel inzicht ook een heel eind?
Een cijferreeks van 9 getallen......waar kennen we dat van?
Nou ga ik niet direct een relatie leggen tussen het oplossen van een Sudoku 
puzzel  en het samenstellen van de teamindelingen van volgend seizoen.  Het 
heeft misschien ook helemaal niets met elkaar te maken. Het enige dat ik me 
kan bedenken, is de cijferreeks van 9 getallen.
Voor de teamopgaves voor volgend seizoen moeten we per team minimaal 9 
namen  opgeven  bij  de  Kring  of  de  Bond;  de  cijferreeks  van  9  getallen.
Of is er toch meer overeenkomst met de Sudoku puzzel? Het gaat dus om die 9 
getallen, die 9 namen in ons geval. Als ze maar in de juiste volgorde staan, zodat 
het de meest ideale oplossing bewerkstelligt. Getallen of namen, in horizontale 
èn verticale richting: Je speelt in je eigen team (verticale richting) en je mag 
meespelen in ander teams (horizontale richting).
Misschien als laatste, en belangrijke, eventuele overeenkomst kan ik noemen; 
als de oplossing daar is, hebben we het weer mooi voor elkaar!
Ik moet eerlijk toegeven. Sudoku puzzels maken, dat doe ik niet zo vaak. Maar 
binnen  UZSC  zijn  we  nu  wel  volop  bezig  met  het  vormgeven  van  de 
teamsamenstellingen voor volgend seizoen. Bestuur, wpc en trainers steken de 
koppen bij elkaar om de oplossing van de cijferreeks van 9 getallen op te stellen.
Een uitermate handig hulpmiddel daarbij zijn de resultaten van de enquete die 
velen van jullie al hebben ingevuld. Daarbij is al een hoop duidelijk waar iemands 
ambitie ligt en/of waar de voorkeur uitgaat van het team waarin iemand wilt 
spelen.
Dank voor het invullen van de eqnuete. En voor degenen die het nog niet gedaan 
hebben, graag zsm doen. We krijgen daardoor een zo compleet mogelijk beeld 
van iedereen.

Nog een klein sprongetje terug naar die puzzel ter afsluiting. Zodra we vinden 
dat de ‘puzzel’ zo goed als af is, zullen we dat met jullie delen. Daarna volgen de 
gebruikelijke  “puntjes  op  de  i”.  In  augustus  moeten  de  namen doorgegeven 
worden aan de Bond.

Gegroet,
Olivier Hessels 

http://cijfer/
http://puzzel/
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Een juist gebruikt slot voorkomt problemen!

Het is de laatste weken een aantal keer voorgevallen dat het blauwe hek niet op 
slot zat ‘s morgens. Dit is juist nu de ligweide een bouwterrein is geworden erg 
belangrijk.  
Een enkele keer zat ook de blaashal niet op slot zat. Dat mag niet gebeuren!  

Daarom vragen we jullie met klem om, als je als laatste vertrekt en/of bardienst 
hebt gedraaid, de blaashal, het clubhuis én het blauwe hek op slot te doen 
als je weggaat!

Wil jij ook zwemmen in de zomer?

Dat kan! De stichting biedt de zomerabonnementen (mei-augustus) met 50% 
korting aan voor UZSC-leden. Geef dit aan bij de aankoop van je abonnement. 
Voor een abonnement kun je gewoon een keer binnenlopen tijdens zwem uren. 
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Het was een mooie week in Valtho! 
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Tijdelijk Clubhuis!!!

Zoals iedereen wellicht al gezien heeft, is er verder op het terrein een klein 
paleisje neergezet. Echt ongelooflijk mooi. Wij hebben nog nooit zo'n mooi 
clubhuis gezien. 

Dus kom eerst as zaterdag naar het MOULIN ROUGE feest!!

En op dinsdag 24 mei naar het volgende historische moment: ALLERLAATSTE 
keer afbreken blaashal!!!


