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 Seizoen 2016/2017 30 augustus 2016 Nr. 2016-34 

 

Geachte zwemmers en ouders van zwemmers, 

 

Ik begin deze week direct met de rubriek " Centraal staat deze week". En deze week is dat Kor 

Florijn. Normaliter van grote waarde achter de schermen als ZC lid maar afgelopen zaterdag was hij 

terecht het middelpunt. Op de City Swim in de havens van Dordrecht wist hij in zijn leeftijdsgroep 

als eerste te eindigen. Kor van Harte gefeliciteerd. Kayra viel in haar leeftijdsgroep eveneens in de 

prijzen. Klasse meid. 

 

 

 

 

 

 

 

Alle andere deelnemers van jong tot oud hebben net als Kor en Kayra ontzettend hun best gedaan en heel wat geld bij elkaar 

gezwommen voor de strijd tegen kanker. Op dit moment is er een bedrag van 190.578 euro ingezameld. De verwachting is dat dit 

bedrag nog iets oploopt. Een geweldig resultaat waar iedereen maar zeker ook de organisatie (waaronder een aantal MNC leden) 

trots op mogen zijn. 

 

Verder mogen we trots zijn op het wedstrijdsecretariaat. Voordat het seizoen pas goed op gang komt hebben zij al verschrikkelijk 

veel werk moeten verrichten. Uiteindelijk is het hen gelukt iedereen voor alle aankomende wedstrijden weer in te schrijven. 

Klasse heren. 

 

Zoals vermeld beginnen we binnenkort met de eerste wedstrijd en wel de GMPV op zondag 11 september. Een dag eerder gaan 

we met zijn alleen het seizoen openen in de Biesbosch. Hiervoor is een uitnodiging naar alle zwemmers gestuurd. Indien niet 

ontvangen hierbij alsnog de uitnodiging voor de seizoenopening van het seizoen 2016-2017 op zaterdag 10 september 2016. 

Het programma ziet er als volgt uit. 

 

Programma 
07.30 - 08.30 uur training 

08.30 - 09.00 uur vervoer naar de Biesbosch. Iedereen wordt voorzien van een lunchpakketje. 

09.00 - 12.00 uur kanoën/roeien in de Biesbosch 

13.00 - 16.00 uur BBQ en uitreiking van de plussenbokaal en de prestatiemedailles. 

16.00 uur afsluiting 

 

 

 

 Nieuwsbrief 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigs7WZsbTOAhVCnRoKHdx0AcgQjRwIBw&url=http://www.regioinbedrijf.nl/ondernemerstips/stel-de-klant-centraal.4155/&bvm=bv.129389765,d.d2s&psig=AFQjCNHhokk53o1l3MaLWIHwSBTosGJ7sg&ust=1470833835566577


De eigen bijdrage is 7,50 euro per deelnemer en wordt op 10 september 2016 geïnd. 

Wil je mee, mail dan voor  7 september 2016 naar Marianne Boom. 

 emailadres: mnvermeij@gmail.com 

 

Verder zoeken wij nog mensen die ons deze dag willen assisteren en de zwemmers rond 08.30 uur van de kantine van MNC naar 

de Biesbosch willen rijden. Ook dit graag doorgeven via bovenstaand e-mailadres. 

 

Adres Biesbosch 
Biesboschcentrum Dordrecht 

Baanhoekweg 53 

3313 LP  Dordrecht 

 

http://np-debiesbosch.nl/te-doen/kanoeen 

 

 

 

Uw verslaggever 
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