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Geachte zwemmers en ouders van zwemmers,
De vakanties zijn voor de meesten weer voorbij. Alleen onze vrienden uit Brabant hebben nog 1 of 2 weken vakantie. Ik hoop dat u
allen genoten heeft van de rust. Even geen zwemmen. Of hebt u gekluisterd achter de buis naar het zwemmen op de Olympische
Spelen gekeken. De Olympische Spelen; wat een mooi evenement is dat toch.
Uw verslaggever is weer uitgerust en zal u weer iedere week op de hoogte houden van alle nieuwtjes binnen de zwemafdeling. Als u
nieuwtjes heeft kunt u dat aan mij doormailen, zodat ik het in de nieuwsbrief kan plaatsen. Mijn mailadres staat hier boven.
Na het verschijnen van de laatste nieuwsbrief zijn er nog 3 wedstrijden geweest, waarvan geen rapportage is gemaakt. Eén daarvan is
de jaargangfinale (de Nederlandse kampioenschappen voor de minioren) en die wil ik u niet onthouden.
Voor deze jaargangfinale hadden 4 zwemmers zich weten te kwalificeren: Sem Agterdenbos (minior 5), Ingmar Mulder en Sam Boom
,beiden (minior 3 /4) en Nathan Janssen en Timo Wouters, beiden minior6).
Te beginnen met Sam Boom. Zij kwam uit op de 100 schoolslag en ze wist als 7e van Nederland aan te tikken en dat is een prachtige
prestatie. Klasse meid.
Sem Agterdenbos: Hij kwam uit op maar liefst 4 afstanden. Op de 100 vrij wist hij als 11e te eindigen en op de 100 rugslag als 13e.
Verder wist hij op de 200 wisselslag naar een zeer verdienstelijke 5e plek te zwemmen. Op de 50 vlinder sprintte hij net buiten de
prijzen en werd dus 4e. Prima gedaan kerel.
Timo Wouters: Deze schoolslagspecialist zwom naar een mooie 5e plek op de 100 schoolslag. Prima kerel.
Nathan Janssen: Hij vlinderde op de 100 vlinder naar de 12e plek. Netjes hoor.
Als laatste Ingmar Mulder. Deze kanjer uit Lage Zwaluwe had zich als minior 3 voor 3 afstanden weten te kwalificeren. Zijn focus lag
op de 50 vlinder waardoor hij de 100 rugslag liet schieten en de 100 vrij ietwat rustig aan deed. Hij eindigde op deze afstand als 22e.
Op de 50 vlinder wilde hij het dus laten zien en dat deed hij dan ook. Hij wist een uitstekende race te zwemmen en tikte net achter
een 1 jaar oudere zwemmer (minior4) als 2e van Nederland aan. Zijn tijd betekende dus een prachtige zilveren medaille en ook nog
eens een Nederlands record minioren 3. Kerel van harte gefeliciteerd.
Fantastische prestaties van onze minoren en wellicht ziet u deze kanjers op de Olympische Spelen van 2014 of 2018 terug als dan ook
weer op vakantie bent.
Nu gaan wet het nieuwe seizoen (2016-2017) weer in. De eerste trainingsweek zit er al weer op voor de junioren en de senioren en
deze week zijn de minioren van start gegaan. Iedereen binnen de zwemafdeling heeft er weer zin in en we hopen dat iedereen het erg
naar zijn zin heeft. Want dat is toch het belangrijkste om goede prestaties te leveren.
Om de gezelligheid op te voeren gaan we op zaterdag 10 september met zijn alle kanovaren en barbecueën in de Biesbosch. Zet deze
datum vast in je agenda. De juiste tijden en uitnodiging ontvang je z.s.m.
Ook dit seizoen zal er iemand of een gebeurtenis extra benoemd worden. Deze keer heeft uw verslaggever gekozen voor onderstaand
item “Centraal”.
Rest mij u allen een mooi seizoen toe te wensen.

Centraal staat deze week de gehele zwemafdeling. We gaan er weer een mooi seizoen van maken
Succes allemaal

Uw verslaggever

Bestuur mededeling
Beste wedstrijdzwemmer, Het einde van de zomervakantie is weer in zicht en de nieuwe competitie staat voor de deur. Met ingang
van het nieuwe seizoen 2016 – 2017 gaan we de bijdrage volgens een ander ritme innen. Tot op heden werd de jaarlijkse seizoen
bijdragen in 3 termijnen geïnd, meestal 1e termijn oktober; 2e termijn december/januari en 3e termijn april. Nu gaan we dit op wens
van vele leden aanpassen, zoals in de laatste ALV door de leden is bekrachtigd. Wat gaat er veranderen? Aan het begin van het
seizoen gaan we de kosten van de KNZB startkaart innen, zoals we deze ook moeten afdragen aan de KNZB en het resterende bedrag
wordt in 12 termijnen geïnd, tegelijk met de maand contributie. Op de factuur worden deze bedragen wel gespecificeerd. Als iemand
tijdens het seizoen zijn startkaart aanvraagt, dan wordt op dat moment de startkaart kosten geïnd en wordt de maandbijdrage geïnd.
Wedstrijdzwemmen

Selectie

2016

Startkaart KNZB

Maand

Minioren

B

€ 82,50

€ 48,90

€ 2,80

Minioren

A

€ 97,35

€ 48,90

€ 4,04

Junioren, Jeugd, Senioren

B

€ 163,90

€ 48,90

€ 9,58

Junioren

A

€ 169,95

€ 48,90

€ 10,09

Jeugd, Senioren

A

€ 214,50

€ 48,90

€ 13,80

Leeftijdscategorie

Voorbeeld: Voor 2016 is de wedstrijdbijdrage voor de B junioren vastgesteld op € 163,90 en voor de A junioren op € 169,95. Met
ingang van het nieuwe seizoen betalen de leden: B Junioren - KNZB Startkaart: € 48,90 per seizoen - Wedstrijdbijdrage per maand : €
9,58 - Vergelijking oude – versus nieuwe methodiek € 163,90 versus 12 * 9,58 = 114,96 + 48,90 = € 163,86 A Junioren l - KNZB
Startkaart: € 48,90 per seizoen - Wedstrijdbijdrage per maand : € 10,09 - Vergelijking oude – versus nieuwe methodiek € 169,95
versus 12 * 10,09 = 121,08 + 48,90 = € 169,98 De kosten van de startkaart zullen separaat op 12 september worden geïnd, de maand
wedstrijdbijdrage wordt met de MNC maandcontributie iedere maand rond de 27e geïnd, in september voor de eerste keer. Ik wens
iedereen een sportieve en uitdagende competitie toe. Met vriendelijke groet, Remco Verheij Voorzitter MNC Dordrecht E:
voorzitter@mncdordrecht.nl
Fanny Blankers- Koenweg 10 | 3318 AX Dordrecht | Postbus 8074 | 3301 CB Dordrecht | www.mncdordrecht.nl

