
 
Beste MNC'ers, 
 
Morgen vindt de allerlaatste SuperSaturday van dit seizoen plaats. We hopen en rekenen op een 
volle bak. ... 
 

SuperSaturday: kom je ook kijken? 

 
Er zijn inmiddels al 41 aanmeldingen voor een overheerlijke SuperSaturday pastamaaltijd. Wellicht 
dat de teller inmiddels alweer hoger staat. We gaan het zaterdag meemaken. 
 

Sponsorkliks: de teller loopt op 

Omdat diverse MNC'ers online aankopen hebben gedaan 
m.b.v. Sponsorkliks, staat de teller inmiddels op €118,53. 
 

Hoe werkt Sponsorkliks? 

De sponsorstichting MNC Dordrecht ontvangt geld als er online 
wordt gekocht bij ruim honderd winkels, waaronder bekende als 
Bol.com, Wehkamp, Zalando en Booking.com en ook als je eten laat 
bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via 
Dinnersite.nl ontvangt MNC Dordrecht daar geld voor. 
 
En wat helemaal fantastisch is: het kost je geen cent extra! Dus: 
 
- shop en steun je vereniging 
- doneer met elke aankoop 
- betaal niks extra 
 
Van belang is wel dat je koppeling met de SponsorKlik niet vergeet 
en daarom sturen we je dit bericht. 
Via onderstaande link kom je op de Sponsorklikpagina terecht en kan 
je naar de online winkel van je keuze: 
sponsorkliks.com/winkels.php?club=6602 

 
Zonder deze koppeling ontvangt de 
vereniging geen vergoeding. Achteraf 
corrigeren is helaas niet mogelijk dus van 
groot belang om deze route te volgen. 
Namens (de sponsorstichting) MNC Dordrecht alvast heel erg bedankt voor de moeite. 
 

 

http://sponsorkliks.com/winkels.php?club=6602


 
 

Unieke midvoorclinic: kom je ook? 

Beste waterpololiefhebber, graag willen wij onderstaande clinic onder de aandacht brengen. We 
hopen dat jullie deze kunnen verspreiden onder mogelijke deelnemers. Doelgroep zijn zowel spelers 
(v.a. ongeveer 14 jaar) als trainers. 
 
Op 20 april komt een van de beste waterpolospelers ter wereld naar Dordrecht.  Boris Zlokovic, 
midvoor uit Montenegro heeft de reputatie de meest intelligente midvoor aller tijden te zijn. Uniek 
is dat Boris nooit gefitnest heeft maar juist door andere oefeningen en zijn eigen denkpatroon de 
beste speler is geworden. 
 
Naast Boris is de begeleiding in handen van de ervaren trainers Branko Mitrovic en Zoran Stanisic. 
De Clinic wordt deels in Engels en deels in Nederlands gegeven. 
 
De clinic begint om 18.15 in het clubhuis van MNC Dordrecht in de sportboulevard Dordrecht. 

 
 
Het programma is als volgt: 

• vanaf 18.15: 60 min presentatie in het 
clubhuis (probeer al omgekleed te zijn voor het 
vervolg; badjas of sportkleding aan) 
• 19.15: 90 min watertraining 
• Aansluitend: 60 min interview 

Rond 22.00 uur zal de clinic afgelopen zijn. 
 
 
 
 

Inhoud: 
1. fysiek - warming up, droog training 
2. mentaal - waterpolo en manier van het leven, voor de wedstrijd, tijdens wedstrijd, na de wedstrijd 
3. zwemmen - specifiek zwemmen 
4. oefeningen - specifiek midvoor oefeningen 
 
Techniek 
1. positie 
2. tot positie komen (ten opzichte van midachter) 
3. positie behouden 
4. uitstap - op naar de afronding 
 
De kosten voor deelname zijn 50 Euro p.p. Aanmelden kan via contact@powerswim.nl. 
Vermeld je naam, leeftijd en of je speler of trainer bent. 
 
Met sportieve groet, 
Chris Geurts 
Voorzitter Waterpoloafdeling MNC Dordrecht 
E:   vzwaterpolo@mncdordrecht.nl 
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High Tea Damesselectie 

 
 

  



 
Krasse Knar in nieuwe ManMeer! 
 

 



 
 

 
Kijk voor een betere tekstweergave in de laatste ManMeer! 
 
In de laatste ManMeer staat ook een leuk artikel Multisporten als fundament voor (top)waterpolo, 
met o.a. Viktor en Marnix Geurts en Robert Beijer. 
 

  



 
Bericht van het bestuur 

 
De agenda staat op de website. 
 
 

 



 
 

 
Met sportieve groet, 
René 
 


