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Geachte zwemmers en ouders van zwemmers, 

Het was weer een rustig weekend wat zwemmen betreft. Geen wedstrijden. Echter achter de schermen 

wordt hard gewerkt door o.a de zwemcommissie en het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat is 

hard bezig met de opstellingen van de aankomende wedstrijden en de ZC is flink bezig met de 

voorbereidingen van de NJJK, welke van 16 t/m 19 juni 2016 door MNC in samenwerking met de KNZB 

wordt georganiseerd. Hiervoor hebben we veel vrijwilligers nodig. Hiervoor zult u binnenkort worden 

benaderd door Conny Busch en Marianne Boom. Mocht u nu al weten of u een bijdrage wilt leveren neem 

dan contact met hen op (connybusch@hotmail.com en mnvermeij@gmail.com). Ook is de ZC al bezig 

met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. Zo zijn de trainingsdagen en uren al doorgegeven en 

zijn er gesprekken gaande met de trainers. 

Helaas heeft Gerard Bruijgoms aangegeven volgend jaar  wegens drukte niet meer door te gaan met het 

wedstrijdsecreatariaat. De ZC is hard op zoek naar een vervanging die Ruud Snijders kan assisteren. Ook 

hiervoor zijn gesprekken gaande. 

Volgende week zaterdag wordt er een limietwedstrijd gezwommen in ons bad. Nog een poging om een 

NJJK limiet te behalen. Gelukkig hebben er al veel van onze junioren en jeugdzwemmers een limiet 

gezwommen en zijn op bovengenoemde data te bewonderen in ons eigen bad. Voor degenen die nog geen 

limiet hebben gehaald wens  ik  heel veel succes. 

 

Overzicht aankomende wedstrijden 

 

7-mei Limietwedstrijd lange baan Dordrecht 

14-mei Miniorenmeerkamp 5 Spijkenisse 

21-mei Regiocompetitie 5 Dordrecht 

28-mei Regiokampioenschappen lange baan Dordrecht 

29-mei Regiokampioenschappen lange baan Dordrecht 

4-Jun Regiokampioenschappen lange baan Dordrecht 

4-Jun Regiokampioenschappen lange baan Dordrecht 

16-Jun NJJK lange baan Dordrecht 

17-Jun NJJK lange baan Dordrecht 

18-Jun NJJK lange baan Dordrecht 

18-Jun Miniorenmeerkamp 6 Papendrecht 

19-Jun NJJK lange baan Dordrecht 

2-Jul Speedo Fast Water Meet Amsterdam 

3-Jul Speedo Fast Water Meet Amsterdam 



3-Jul Jaargangfinales Dordrecht 
 

Zoals u ziet eindigt het seizoen op 3 juli met de jaargangfinale. De trainingen eindigen echter op zaterdag 

25 juni. Zaterdag 25 juni is dus de laatste trainingsdag van het seizoen. Alleen de minioren die zich 

geplaatst hebben voor de jaargangfinale kunnen nog 1 week doortrainen. De dagen en uren worden nog 

bekendgemaakt. 

 

Sponsorstichting 

De sponsorstichting wil meer aandacht schenken aan de sponsormogelijkheid Vrienden van MNC. Zoals 

u weet hangt er in de kantine een bord. Hierop zijn nog geen namen vermeld. U naam kan hierop komen 

te staan. Wilt u MNC steunen vul dan onderstaande  flyer in en deponeer deze dan in de zilveren postbus 

in de kantine of geef deze af aan een ZC lid. Bijvoorbaat onze dank. 

Mocht u nog sponsoren weten die graag MNC willen sponsoren in ruil voor reclame en media aandacht 

dan kan er contact opgenomen worden met de sponsorstichting via Jan Kees Korteweg email: 

((jkkorteweg@upcmail.nl) 



  

Uw verslaggever 


