
 
 
Beste MNC'ers, 
 
Komende zaterdag spelen de jongens van DG1 uit in Leiden tegen nummer twee, De Zijl. Als onze 
jongens winnen is het kampioenschap een feit. Beide teams zijn al zeker van deelname aan het NK op 
13 en 14 mei. De eerste wedstrijd was een nipte overwinning voor MNC, en het belooft een 
spannende pot te worden. DG1 hoopt dat er veel supporters komen om hen aan te moedigen. Leiden 
ligt op de route naar Haarlem, waar later die avond Heren 1 speelt. 
 

 

De meiden van BM1 liggen ook nog op koers voor de eerste plaats. Er werd dik gewonnen van Niemo 
van Vliet, en als ze deze vorm vasthouden, is het kampioenschap in zicht. Onze meiden spelen 
zondag om 19.30 uur in eigen huis tegen De Kempvis BM1. 
 
EG3 won met 3-2 van ZPB EG4. Zaterdag gaan onze jonge kanjers op bezoek bij ZVVS EG3 (7e). Op 8 
april staat de kraker tegen ZPB op het programma. Tot die tijd alle tijd om te pieken richting 
kampioenswedstrijd. 
 
Afgelopen weekeinde waren drie teams van MNC in Antwerpen actief tijdens het jeugdtoernooi 
aldaar. De meiden van DG2 werden vierde in hun competitie, en de jongens van DG1 en de meiden 
van CM1 speelden ware wedstrijden tegen fysiek sterkere tegenstanders. Uiteindelijk werden ze 
vijfde en zesde. Dit jaar dus geen toernooioverwinning voor MNC, maar een volgende keer zijn we 
weer van harte welkom op dit toernooi. 
 

Kampioenswedstrijd heren 5 

Zaterdag kan heren 5 kampioen worden in de topper tegen nr. 2 Waterpolo Residentie 1. Onze 
mannen hebben een voorsprong van 12 punten en er staan nog 3 wedstrijden op het programma. De 
aanvangstijd is zaterdag 18.30 uur.  We wensen onze mannen veel succes in de residentie. 



 
 
 
 

Nieuws van de ontspanningscommissie: doe je ook mee? 

Lees onderstaande info en vul je gegevens in als je erbij wilt zijn: 
 
 



 
 



 
 
 

  



High Tea georganiseerd door dames 1: kom je ook? 
Op 2 april is DE high tea van de dames selectie. Voor €20 euro kan je hier bij zijn. Aanmelden 
kun je doen door een mailtje te sturen naar mncdames-selectie@outlook.com. Laat ons weten 

met hoeveel je komt genieten van al het lekkers! 🎂🍩🍪☕️ 
 

 
 



 
 
Met sportieve groet, 
René 
 


