
 
 
Beste MNC'ers, 
 
Afgelopen weekend werden twee MNC-teams kampioen: 

• DG1 won met 1-5 bij nr. 2 De Zijl. Het gat van 6 punten is met nog twee wedstrijden voor de 
boeg groot genoeg om nu al het kampioenschap veilig te stellen. Heren 1 volgde de wedstrijd 
van hun toekomstige opvolgers in Leiden met grote interesse. Na de wedstrijd kregen de 
kampioenen van Heren 1 een heerlijke kampioenstaart aangeboden: 

•  

 

• Heren 5 won met 3-7 bij nr. 2 Waterpolo Residentie 1. Met nog 3 wedstrijden te gaan is de 
voorsprong 15 punten: 

•  



 

BM1 is nog steeds serieuze kanshebber op het kampioenschap. Onze meiden wonnen zondag in 
eigen huis met 17-2 van De Kempvis (8e). Zaterdag gaat BM1 op bezoek bij De Gouwe (7e).  
 
Na het bezoek aan de kampioenschapswedstrijd van DG1 ging heren 1 door richting Haarlem voor de 
uitwedstrijd tegen ZV Haerlem. De mannen van Toon speelden een puike wedstrijd die winnend 
werd afgesloten: 8-9. Daardoor stegen onze mannen van de 9e naar de 8e plaats ten koste van ZV 
Haerlem. Zaterdag speelt heren 1 in Nijmegen tegen hekkensluiter Aqua Novio. 
 
 

1 April SuperSaturday: kom je ook? 

Zaterdag 1 april is de laatste SuperSaturday van het seizoen. Zorg dat je erbij bent. Klik hier voor een 
mooie promo. 
Onze voorlopige kampioenen DG1 en Heren 5 zullen deze avond gehuldigd worden rondom de 
wedstrijden van dames en heren 1. Beide kampioensteams rekenen op veel support. 
Het SuperSaturday Dreamteam zal ook weer acte de presence geven. 
 

 
 
 

https://youtu.be/cvFhyamKuuo
https://youtu.be/cvFhyamKuuo


 
 
 

High Tea georganiseerd door de damesselectie: kom je ook? 

Op 2 april is DE high tea van de dames selectie. Voor €20,- kun 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!🎂🍩🍪☕️ 
 

mailto:mncdames-selectie@outlook.com


 
 

Overige berichten op de fb-pagina van de damesselectie: 
 

 



 
 



 
 
Met sportieve groet, 
René 



 


