
Beste MNC'ers, 
 
Vanavond 18 april vindt de Algemene ledenvergadering plaats in het clubhuis vanaf 20.00 
uur. Kom jij ook meepraten over onze verenging? Het bestuur nodigt alle leden uit om 
aanwezig te zijn vanaf 20.00 uur. 
 

 
 
 
 
 

Heren 1 op toernee 

Na de laatste uitwedstrijd in Heerenveen ging heren 1 op stap in Groningen. Het werd een 
gezellige avond met een mooie teamfoto. 
 

 
 
 
 

  



Mooie teamfoto damesselectie 

Op facebook kwamen we ook een mooie foto tegen van onze damesselectie. De foto willen 
we jullie niet onthouden: 
 

 
 
 

Dames 4 neemt afscheid van iconen 

Zondag 9 april sloot dames 4 het seizoen af met een klinkende 7-4 overwinning op De 
Kempvis 2. De wedstrijd stond vooral in het teken van afscheid van de steunpilaren Wilma 
en Dineke.  
 

 
 



  



Unieke midvoorclinic: donderdag 20 april a.s. 
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 donderdag om 18.15 uur in het clubhuis van MNC Dordrecht in de Sportboulevard. Er zijn 
nog een paar plaatsen vrij. Als je nog wilt meedoen, geef je dan gauw op via: contact@powerswim.nl 
 
Het MNC-jeugdfonds vergoedt voor de eerste 15 jeugd MNC'ers €20,- van de kosten. We wensen alle 
deelnemers donderdag een zeer leerzame clinic op Topniveau. 

 

Trainerswissel heren 1 en 2 

Met ingang van komend seizoen zal Arjen Silvis als hoofdtrainer aan de slag gaan bij heren 
1. Hij neemt het stokje over van Toon de Keijzer, die aanblijft als trainer/coach van heren 2. 
Hiermee worden de rollen omgedraaid ten opzichte van afgelopen seizoen. Toen Toon 
aangaf dat hij een stapje terug wilde doen voor zijn gezin en drukke baan, had MNC de 
opvolger al in huis. 
 
Arjen Silvis heeft als waterpoloër bij ZPB in Barendrecht lange tijd op het hoogste niveau 
gespeeld, met het landskampioenschap in 1999 als mooiste prijs. Daarnaast heeft hij alle 
jeugdselecties van Jong Oranje doorlopen en speelde hij in het militair zevental op het WK in 
Rusland. Arjen was vorig jaar als trainer overgekomen van De Devel uit Zwijndrecht, en heeft 
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zich het afgelopen jaar met de ontwikkeling van de jeugd bij MNC beziggehouden, die 
veelvuldig met Heren 2 hebben meegespeeld. 
 

 
 
 
MNC Dordrecht wil met deze stap de inpassing van de talentvolle jeugd in de herenselectie 
verder vorm geven. Doel is om een vaste waarde te worden in de bovenste helft van de 
eerste klasse, en met de nu nog jonge generatie op termijn door te groeien naar een 
kandidaat voor promotie naar de eredivisie. 
 
Reactie van Arjen: "Fantastisch om te zien hoe de jeugd zich ontwikkelt en de rek is er nog 
lang niet uit." volgens Arjan, "Een aantal van hen zal volgend jaar flink aan de bak moeten in 
de eerste klasse, anderen zullen eerst in de eredivisie B stappen moeten maken, ik hoop er 
zeker een aantal mee te kunnen laten doen met het eerste. Ik heb er zin in." 
 
 
 
 
 

 
 
 


