
 
Beste MNC'ers, 
 
Er staat weer een nieuw poloseizoen voor de deur. Er wordt door steeds meer teams al 
serieus getraind.  
Het bestuur en de pc wenst iedereen alvast een goed, gezellig en sportief waterpoloseizoen. 
 

Elementaire commissie zoekt nieuwe zweminstructeurs 

Wij zoeken jou! 

 Ben je een clubmens? 
 Ben je MNC-minded? 
 Wil je je zelf graag ontwikkelen op het gebied van zwemonderwijs? 

Meld je dan aan als zweminstructeur bij MNC Dordrecht! Dit krijg je er voor terug: 

 Het gevoel dat je een bijdrage levert aan de kwaliteit/veiligheid van het zwemmen in 
het algemeen en aan de ontwikkeling van talentvolle zwemmers ten  behoeve van het 
wedstrijdzwemmen en het waterpolo bij MNC Dordrecht in het bijzonder. 

 Je werkt binnen een gezellig team van (ervaren) collega zweminstructeurs. 
 De mogelijkheid om trainingen en cursussen te volgen. 
 Blije gezichten van kinderen als zij hun diploma behaald hebben. 

De zwemlessen van MNC Dordrecht vinden plaats op de woensdag- en vrijdagavond. Heb je 
interesse? Of heb je wellicht behoefte aan meer informatie? Stuur dan een mail via 
leszwemmen@mncdordrecht.nl.  Je kunt ook Johan Hol (voorzitter afdeling Elementaire 
Zwemmen) of Karin Hufkens (technische leiding Elementair Zwemmen) aanspreken. Wij 
voorzien je graag van de gewenste informatie!  
 

Lucia Mesman naar WIDEX GZC Donk 

Dames 1 keepster Lucia Mesman speelde afgelopen 
seizoen als gastspeler al bij WIDEX GZC Donk. Vanaf 
komend seizoen zal Lucia een vaste waarde worden bij 
de Goudse club.  
Lucia heeft in Griekenland ook meegedaan met Jong 
Oranje om de zgn. Pythia Cup. De Oranje-dames 
wonnen het toernooi. In de finale werd Italië verslagen 
met 8-5. Jong Oranje bereidt zich voor op het EJK, later 
deze maand in Novi Sad (Servië). 
 
We wensen Lucia veel succes bij het EJK en bij haar 
nieuwe club. We zullen haar carrière met veel 
belangstelling blijven volgen. 
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Michelle Slobbe nieuwe keepster dames 1 

Dames 1 heeft het verlies van Lucia opgevangen met een 
goede aanwinst: Michelle Slobbe komt over van eredivisionist 
WIDEX GZC Donk. 
 
We wensen Michelle veel plezier en succes bij onze vereniging 
en vooral bij dames 1. 
 
 
 
 

 

Dames 1 in Montenegro 

In de aanloop naar het nieuwe seizoen is dames 1 op trainingsstage geweest in Montenegro: 
 

 

Tijdens de trainingsstage heeft dames 1 gewerkt aan teambuilding en er werd hard getraind. 
Tussendoor bleef er ook af en toe tijd over om te genieten van mooi zomers weer. 
 

  



Sponsorkliks: doe je ook mee? 

Sinds begin dit jaar is MNC Dordrecht aangesloten bij Sponsorkliks. Dit is een website 
waarbij al uw favoriete internetwinkels zijn aangesloten. Aankopen bij uw winkel via 
Sponsorkliks levert de vereniging direct een kleine commissie op zonder dat het u iets kost. 
Inmiddels hebben we al een leuk bedrag aan commissie ontvangen. 
 

 
 
Op de website van MNC is het logo van Sponsorkliks geplaatst waarmee direct de juiste link 
wordt verstrekt. 
Of klik direct op deze link: https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6602 
 
Dus internetaankopen voortaan via Sponsorkliks!! Het kost u namelijk niks! 
Alvast bedankt. 
 
Sponsorstichting MNC Dordrecht 
 

Jesse en Milan naar Universiade 
De Nederlandse waterpolomannen zijn dinsdag in 
Taiwan aangekomen voor de Universiade. De ploeg 
van Robin van Galen opent het prestigieuze toernooi 
vrijdag 18 augustus om 11.40 uur plaatselijke tijd tegen 
Italië. De andere pouleduels worden gespeeld tegen 
Argentinië en Australië. 
Oud heren 1 spelers Jesse en Milan zitten ook bij de 
selectie. We wensen hen veel succes. 
 
 

Klik hier voor meer informatie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met sportieve groet, 
René 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6602
https://www.waterpolo.nl/bericht/universiade-voor-waterpolomannen-start-van-tokio-campagne#.WZX3n9JJbIU

