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Beste zwemmers en ouders van zwemmers, 

Weet u dat de nieuwsbrief ook op de website van MNC terug is te lezen?  

De nieuwsbrief is terug te vinden op: www.mncdordrecht.nl       

Ga naar wedstrijdzwemmer, klik op categorie Nieuws, dan in archief de betreffende nieuwsbrief wedstrijdzwemmen aanklikken 

en rechts op downnload hem hier. 

Dick Bergsma is op vakantie gegaan naar Australië en kreeg als afscheid een heerlijke taart aangeboden. Zonder Dick werd er dit 

weekend door een 5 tal zwemmers (Mark, Jeroen,Martijn, Thomas en Ian) deelgenomen aan een Internationale wedstrijd 

(Internationales Schwimmfestival) in Aken. Verder nam Kim deel aan deze wedstrijd namens de KNZB.  

Allen deden het prima bij onze Oosterburen. Jeroen eindigde op al zijn afstanden bij de eerste 10. Zo ook Mark en Thomas. 

Jeroen eindigde op de 50 vrij op de 6e plek en op de 100 vrij als 0e. Op de 100 wissel zwom hij naar een mooie 4e plek. Op de 50 

schoolslag tikte hij als 5e aan . Op de vlinder deed hij het ook prima. De 100 meter werd afgesloten met een 7e plek en op de 50 

meter eindigde hij op een mooie 2e plaats. 

 

Voor Mark stond de 50 en de 100 schoolslag op het programma. Op beide afstanden haalde hij de finale waarin hij op de 50 

schoolslag als 4e wist te eindigen en op de 100 6e. 

 

Martijn eindigde op de 200 rugslag als 9e en op de 100 rugslag als 14e. Ook kwam hij uit op de 100 wissel waar hij als 42e wist 

te eindigen. 

 

Ian vlinderde op de 50 meter naar de 7e plek en op de 50 vrij sprintte hij naar de 19e plek. Op de 100 vrij zwom hij naar de 22e 

plek. 

 

Thomas was lekker in vorm. Hij werd op de 50 vrij 4e en behaalde op de 100 vlinder als 1e de finale. Ook in de finale was hij de 

snelste. Op de 50meter vlinderde hij naar de 3e plek en deze plek behaalde hij ook op de 50 schoolslag. 

 

Kim  vlinderde op de 50 meter als 2e naar de finale en deze plek behaalde ze ook in de finale. Op de 50 vrij was ze de snelste en 

in de serie op de 100 vlinder was zij dat ook. Ook in de finale kon niemand haar bijhouden en zodoende won ze deze afstand. 

Ook op de 100 wissel wist zij de finale te bereiken. In de finale eindigde ze als 3e. Als 3e wist ze in de serie te eindigen op de 100 

vrij. In de finale werd ze uiteindelijk 2e. Tenslotte was ze de beste op de 50 schoolslag. 

 

Er kan gesteld worden dat onze 5 mannen en die ene dame het in Aken goed hebben gedaan. 

 

Volgende week staat de 2e Regio West competitie weer op het programma waar MNC de 1e plek dient te verdedigen. Ik wens 

alle deelnemers veel succes toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Even iets heel anders 

Schouwburg Kunstmin is voor haar Kerstproductie op zoek naar mensen die het leuk vinden mee te doen aan een echte 

theatervoorstelling. Ervaring is geen vereiste, enthousiasme wel. Aan de vereniging is gevraagd onderstaand bericht te willen  

verspreiden indien wij denken dat er leden zijn die dit een leuke uitdaging vinden. 

U verslaggever denkt dat er naast het zwemtalent (wat bekend) is ook andere talenten aanwezig zijn (niet bekend). 

Mocht je interesse hebben in onderstaande mail meldt je dan aan.  

 =========================================================================================== 

Mail 

  

Kunstmin zoekt spelers voor Kerstvoorstelling! 

  

 Na 10 succesvolle voorstellingen van Scrooge brengt Schouwburg Kunstmin dit jaar opnieuw een eigen kerstproductie, samen 

met professionals en amateurs. 

De Rattenvanger van Hamelen belooft een vrolijke, muzikale familievoorstelling te worden met ook dit jaar John Buijsman 

(acteur, muzikant en theatermaker, bij het grote publiek vooral bekend als Dr. Doolittle in de VPRO serie 'Loenatik') in de 

hoofdrol. Schrijver Don Duyns (bekend van familievoorstellingen van het Ro theater) maakte een hedendaagse bewerking van 

het klassieke sprookje. De muziek wordt nieuw en avontuurlijk en is net als vorig jaar speciaal voor de voorstelling 

gecomponeerd door componist en dirigent Keimpe de Jong. (Ro theater, Jeugdtheater Hofplein, Zuidelijk Toneel) 

  

De rollen in de voorstelling worden o.a. vertolkt door studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Codarts in Rotterdam en 

leerlingen van de Jeugdtheater School Dordrecht (ToBe). De regie is net als vorig jaar in handen van regisseur Carola Arons. Als 

actrice was zij onder meer te zien in producties van het Nationale Toneel en NT Gent.    

  

Voor de voorstelling zijn we nog op zoek naar de volgende spelers die het leuk zouden vinden minstens 3 voorstellingen of 

try-outs mee te spelen (meer heeft de voorkeur): 
  

•                    20 senioren vanaf 70 jaar 

•                    30 kinderen van 8 tot 14 jaar 

•                    10 kinderen die kunnen dansen tussen de 4 en 7 jaar 

•                    2 turners/circusartiesten (8-80). Je kunt bijvoorbeeld goed op een bal lopen, op een 1- wieler fietsen, een 

trapezenummer of een evenwichtsnummer uitvoeren. 

•                    1 dame van 70 jaar of ouder, die mee wil spelen en bij alle voorstellingen aanwezig kan zijn. Het is een 

zwijgende rol (tekst leren hoeft dus niet). 

  

De repetities vinden plaats op 12, 17, 26 en 29 november en 10 december (afhankelijk van de rol). Houd ook zaterdag 17 

december vrij voor een optreden op de Kerstmarkt! 

  

Zondag 18 december t/m donderdag 22 december wordt de voorstelling gemonteerd en is een grote beschikbaarheid dus gewenst. 

Er wordt gerepeteerd in grotere groepen, maar voor de voorstellingen worden kleinere bezettingen samengesteld. 

  

De voorstellingen zijn op: 

  

Vrijdag 23 december 20.00 uur (Try-out) 

Zaterdag 24 december 20.00 uur (Try-out) 

Maandag 26 december 15.00 uur (Première) 

Dinsdag 27 december 15.00 uur en 20.00 uur 

Woensdag 28 december 15.00 uur en 20.00 uur 

Donderdag 29 december 15.00 en 20.00 uur 

Vrijdag 30 december 15.00 uur 

  

We horen graag of jij deel uit wilt maken van deze spetterende kerstproductie. Aanmelden kan t/m 31 oktober 

via programmering@kunstmin.nl onder vermelding van je naam en leeftijd. 

  

 Met een kerstige groet, 

  

Schouwburg Kunstmin 

Nina Hauer 

 Schouwburg Kunstmin | Energiehuis 

Directie/Programma Assistent 

078 – 639 79 68 
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www.kunstmin.nl 

Sint Jorisweg 76 

3311 PL Dordrecht 

078 – 639 79 79 

 
www.energiehuis.nl 

Noordendijk 148 

3311 RR Dordrecht 

============================================================================================ 

Deze week staat Thomas in het middelpunt vanwege zijn mooie prestaties in Aken. 

 

 

 

Uw verslaggever 
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