
 

Beste MNC'ers, 
 
Na de voortvarende start van dames en heren 1 leden beide teams afgelopen zaterdag helaas een 
nederlaag in Vllaardingen en Eindhoven, zie onderstaande uitslagen. Maar onze mannen en vrouwen 
zijn voornemens om snel weer punten te verzamelen. Zondag spelen dames 2, dames 1 en heren 1 
vanaf 16.25 weer thuis tegen resp. Wiekslag, BZ&PC en OZ&PC. Kom je ook kijken? 
Mooie uitslag: BJ1 behaalde in eigen huis een mooie overwinning (9-7) tegen De Zijl, dat al vele jaren 
met alle jeugdteams strijdt om het kampioenschap. 
 

Facebookverslag dames 1 

Afgelopen weekend heeft dames 1 tegen ZVVS in Vlaardingen gespeeld! 🤽🏼♀️ 

Helaas werd het 8-7, maar hebben we hard geknokt! 💪🏼 

De dames uit Vlaardingen zijn in eigen huis al jaren een lastige tegenstander. Vandaag bleek 
maar weer eens waarom. Met een zeer fysiek spelletje maakten ze het ons erg lastig. Door te 
blijven bewegen kregen we veel uitsluitingen mee maar die werden slecht uitgespeeld.  
In normale aanvallen werden wel veel kansen gecreëerd maar de Vlaardingse doelvrouw bleek 
amper te passeren. Verdedigend zat het best goed in elkaar maar helaas net niet goed genoeg. 

Doelpunten werden gemaakt door Nicole Rotteveel 2, Lana van Leusden 2, Nina Vermeer, Roos van 
Holland en Gitte Vrije allen 1 

 
Dank aan Gerard en Jeanne 

De ledenadministratie werd de 
afgelopen jaren geregeld en 
beheerd door Jeanne en Gerard 
Opsteegh. Sinds kort is die taak 
overgenomen door Evelijne Abdel-
Salam-Scheening. Het bestuur 
wenst Evelijne veel succes met 
haar nieuwe taak. Via deze weg wil 
het bestuur Gerard en Jeanne heel 
erg bedanken voor hun inzet de 
afgelopen jaren. De 
ledenadministratie is weer 
helemaal op orde. Dat is de één 
van de ankers voor een gezonde 
vereniging. 
 
 
  



SuperSaturday 

 
  
Voor de Pasta Day kun je jezelf via de fb-pagina MNC Super Saturday of via ondergetekende. Dan 
wordt jouw naam doorgegeven aan de organisatie. Moedig je teamgenoten, familie, vrienden en 
bekenden aan om 21 oktober aanwezig te zijn op de eerste MNC Super Saturday van het seizoen. 
 

Gezocht: diverse MNC-spullen 
Joost Driessen is op zoek naar de volgende MNC-spullen: 

 een donkerblauwe MNC badjas,  
 MNC-tenue in clubkleuren  
 capnummer 5 

Als jij één of meerdere spullen hebt gevonden, neem dan contact op met Joost of met 
ondergetekende. 
 

  



Uitslagen 

 
 

Programma 

 
 
 

  



Baddiensten 
 

 
 
Met sportieve groet, 
René 

 


