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 Seizoen 2016/2017 19 april  2017 Nr. 2017-16 

 

Geachte zwemmers en ouder van zwemmers, 

 

Een rustig weekend . Geen wedstrijden dus lekker genieten van Pasen. Ik hoop dat een ieder de eieren heeft kunnen vinden en 

leuke figuurtjes op de eieren heeft kunnen verven. 

 

Nu de paashaas er weer vandoor is gaan we ons opmaken voor de laatste wedstrijden van het seizoen 

2016-2017. Het worden nog spannende maanden met enkele belangrijke wedstrijden. Bijvoorbeeld 

de promotie/degradatie wedstrijd op 25 juni en voor de junioren en jeugdzwemmers de NJKK. 

Hieronder vermeld de aankomende wedstrijden. Het is mogelijk dat de onderlinge wedstrijd voor de 

instromers en minioren wordt verzet naar een andere datum. Hierover krijgt u nog bericht. 

 

 

21/apr/17 Antwerp Int.Youth SwimCup Antwerpen 
 29/apr/17 Junioren-Jeugd 5 (finale) Papendrecht 
 6/mei/17 Minioren-Junioren 4 Papendrecht 
 6/mei/17 Limietwedstrijd MNC Dordrecht 
 13/mei/17 (Minioren Arena Clubmeet) ntb 
 20/mei/17 Regio Kamp.LB Dordrecht 
 27/mei/17 Regio Kamp.LB Dordrecht 
 3/jun/17 Miniorenmeerkamp 3 Papendrecht 
 10/jun/17 Regio Minioren Finales Dordrecht 
 15/jun/17 Onderlinge Wedstrijd minioren/instromers Dordrecht 
 15/jun/17 NJJK LB ntb 
 24/jun/17 Hoofdklasse Finale (Slottoernooi) ntb 
 25/jun/17 Hoofdklasse Prom.H/Degr.A (Slottoernooi) ntb 
 2/jul/17 KNZB Challenger ntb 
 2/jul/17 Jaargangfinales LB ntb 
  

 

Verder wordt binnen de ZC weer hard gewerkt aan het volgend seizoen. Gesprekken met trainers zijn gaande. Zoals u weet stopt 

de voorzitter en is de ZC op zoek naar een goede opvolger. Nog belangrijker is de opvolging van Gerard Bruijgoms. Als zijn taak 

(organisatie thuiswedstrijden) niet wordt overgenomen zullen er in Dordrecht geen grote wedstrijden (Challengers, NK,s) meer 

gezwommen worden. Dus nogmaals een dringend verzoek aan iedereen zijn taak over te nemen. U kunt contact opnemen met de 

ZC.(zwemcommissie@mncdordrecht.nl 

Geen training 

 

Van zaterdag 22 april t/m zaterdag 28 april is er i.v.m. de vakantie geen training voor de B junioren, de minioren en de 

instromers. 

Ondanks het feit dat de week later het nog vakantie is, is er vanaf maandag 1 mei gewoon weer training. 

 

Uw verslaggever 

  


