Beste MNC'ers,
Er staat ons weer een mooi poloseizoen te wachten. Komend weekend hebben we een vol
programma. We vragen speciale aandacht voor een vernieuwd heren 1 waar veel jeugdspelers hun
opwachting zullen maken vanaf 20.00 uur.
Als jij nieuws hebt over jouw team, laat het mij dan weten. Dan nemen we jouw bericht ook mee in
het polonieuws.

DG2 Bootcamp
Zaterdag 2 september hebben de D-meiden (DG2) als seizoen voorbereiding / teambuilding Bootcamp gedaan in het
Weizigtpark. De meiden zijn er sterker uitgekomen en de sfeer in het team is opperbest. Het belooft een mooi
seizoen te worden.
Het team bestaat dit jaar uit Julia, Linde, Annabel, Vera, Maaike, Bodi, Luna, Saniya, Denise.

MNC-toernooi voor A-, B- en C-jeugd
Zondag 10 september hebben we het MNC Toernooi voor de A, B en C jeugd 'ingehaald' wat in
januari helaas was afgelast. Gelukkig waren veel van de verenigingen weer bereid om naar Dordrecht
te komen, en hebben we diverse andere verenigingen nog bereid gevonden om te komen. Het werd
een sportieve en geslaagde dag. Speciaal was de deelname van een team van Hastings die tegen
verschillende A jeugd ploegen hebben gespeeld.

Namens de polocommissie willen we alle vrijwilligers bedanken die mee hebben geholpen rondom
het bad en in het clubhuis. Het volgende MNC toernooi staat weer in de planning op 9 en 10 januari
2018. We zijn nog op zoek naar 2 of 3 enthousiaste MNC ers die mee willen helpen ook dit toernooi
weer tot een succes te maken. Als je interesse hebt, meld je dan bij Chris Geurts of Hans van der Heij.

Nieuwe opzet bad- en bardiensten.
Met ingang van dit seizoen veranderen een paar zaken in de bad- en bardiensten:




De bardiensten zullen niet meer centraal worden ingedeeld. Ieder team zorgt voor een
bardienst na de thuiswedstrijd. Die bardienst begint 15 minuten na de eigen wedstrijd en
eindigt als het volgende team overneemt. Ook de laatst spelende ploeg heeft bardienst en
sluit het clubhuis af.
We hebben geen sleutel meer van het clubhuis. Om het clubhuis te openen is een 'druppel'
aanwezig die bij de wedstrijdlaptop in de tas zit. Deze druppel hoort aan die tas te blijven
zitten. Aan het einde van de wedstrijdavond kan de deur gewoon dicht worden gedaan, deze
zit dan op slot. Laptop wordt afgeleverd bij Optisport-balie. Als dat niet kan (als er niemand
is), dan kan de laptop in het clubhuis bij de tablets worden gelaten, en dit wordt gemeld
aanpolocommissie@mncdordrecht.nl

Afspraken gebruik bad voor eigen training.
Met de gebruikers van het zwembad (naast Optisport en MNC nog diverse verenigingen) is met
elkaar afgesproken dat spelers en trainers ervoor zorgen dat er geen hinder is ten opzichte van
elkaar. Hierbij hoort de afspraak dat we maximaal een kwartier voor aanvang van onze trainingstijd
aanwezig zijn, en daarbij zo veel als mogelijk aan de brede (N3) zijde van het bad onze warming up
doen. Houd hier rekening mee, en volg aanwijzingen van collega-verenigingen zonder discussie op. Zij
zijn op dat moment huurder/toezichthouder van het bad.

Vacatures
De polocommissie is op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris. Wies Crone, al decennia lang het
vertrouwde gezicht van voorheen Nautilus en nu MNC, heeft aangegeven aan het einde van dit
seizoen te stoppen. Dankzij de snel doorgevoerde digitalisering is de werkdruk voor een
wedstrijdsecretaris minder groot dan 5 jaar of langer geleden. We zoeken iemand die voor de
poloafdeling de wedstrijdplanning kan doen, de communicatie met de competitieleiders doet en
samen met de coordinator van jeugd, dames en heren ervoor zorgt dat alles rondom de teams
geregeld wordt.
Wil je meer weten, neem dan contact op met Wies, en lijkt het je wat, dan kun je dit seizoen al stage
lopen.
Verder heeft Olger Rutte aangegeven zijn taak als herencoordinator te beeindigen. We willen Olger
bedanken voor zijn inzet, en hopen dat er snel iemand is die dit op wil pakken. De herencoordinator
is aanspreekpunt voor de herenteams richting de PC en zorgt voor de communicatie vanuit de PC
naar de teams. Verder verzorgt de herencoordinator de inventarisatie en indeling van de herenteams
3 en lager. Heb je interesse, neem contact op met Olger of met Chris Geurts.

Traindetrainer onder leiding van Dino van Vendeloo.
MNC wil graag de waterpolotrainers helpen zich verder te ontwikkelen om daarmee onze jeugd nog
beter te kunnen trainen. Dino van Vendeloo, speler van heren 1 met ervaring op het hoogste niveau,
zet hiervoor zijn kennis en ervaring in. Op maandag 4 september was de eerste bijeenkomst voor
jeugdtrainers waar de plannen werden toegelicht. Naast de theorie komt zeker ook de praktijk aan
bod. Dino zal tijdens trainingsavonden de jeugdteams en hun trainers in de vorm van
voorbeeldtrainingen helpen om hetgeen op de avonden aan bod komt ook in de praktijk te brengen.

Data SuperSaturday
Komend seizoen zijn de volgende MNC Super Saturday's gepland:






21 oktober (vanaf 17.15)
9 december (vanaf 18.15)
24 februari (vanaf 16.00)
24 maart (vanaf 18.15)

Noteer de data vast in je agenda. In de loop van het seizoen krijg je meer informatie.

Gezocht: blauwe cap nr. 9
Timo Deelen is zijn blauwe cap nr. 9 kwijt. Als jij die cap hebt gevonden, laat het dan even weten aan
Timo of ondergetekende.
Namens Timo alvast bedankt

Programma

Met sportieve groet,
René

