
Beste MNC'ers, 
 
We sluiten de herfstvakantie zaterdag af met een mooie polomiddag en -avond. We hopen heel veel 
MNC-supporters te begroeten bij: 
 

MNC SuperSaturday: kom je ook kijken met je teamgenoten, familie, enz.? 

 
 



Het belooft een mooie en spannende dag te worden met op papier veel kans op punten. We nemen 
de teams even door: 

• Dames 2 (5e) begint tegen ZV Haerlem 2 (8e). Dames 2 won afgelopen weekend met 6-5 van 
BZC 1 (6e). De dames zijn klaar om ook zaterdag een goed resultaat neer te zetten. 

• Dames 1 (3e) gaat het opnemen tegen koploper SWOL 1894 uit Zwolle. Bij winst neemt 
dames 1 de koppositie over.. Beide teams hebben tot nu toe 3 verliespunten. Kortom, dit 
spektakel mag je niet missen. 

• Het jonge Heren 1 (7e) won zondag overtuigend met 15-9 voor de beker van ZVVS 1. In de 
competitie zal heren de gasten uit Vlaardingen nog twee keer tegenkomen. Zaterdag staat de 
wedstrijd tegen Katwijk 1 (10e) op het programma. Bij winst lopen de mannen van 
trainer/coach Arjen Silvis verder uit en kunnen onze mannen verder stijgen op de ranglijst. 

• Heren 2 (11e) speelt tot slot tegen hekkensluiter De Mors 2, dat nog geen punten heeft. Bij 
winst kan heren 2 een paar plaatsen stijgen op de ranglijst. 

Omdat de wedstrijden van vooral dames 2, dames 1 en heren 1 vroeg staan gepland, rekenen vooral 
deze teams op veel jeugdige support. De teams nodigen alle pupillen en overige jeugdteams uit om 
aanwezig te zijn bij een mooie waterpoloavond. Wie weet vinden de ouders het ook goed dat de 
kinderen de heren 2 wedstrijd ook blijven kijken. We wensen iedereen een mooie en sportieve avond. 
 
De organisatie is nog op zoek naar 2 vrijwilligers achter de bar om vanaf 17.00 tot 19.00 de 
ingeplande bardienst te ondersteunen. 
Het DreamTeam zal 's avonds uiteraard ook weer aanwezig zijn achter de bar. Ben jij er ook bij? 

 
 
 

  



Ronic Poley Nieuwjaarstoernooi 

Het is mogelijk om tijdens ons mooie Ronic Poley Nieuwjaarstoernooi op 6 en 7 januari je 
bedrijf onder de aandacht te brengen, en tegelijk het toernooi te steunen. Heb je interesse 
in de mogelijkheden, neem dan contact op met de toernooicommissie 
via mnctoernooi@gmail.com, of bekijk alvast de sponsorpakketten. 
 
De toernooicommissie 
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MET SPOED herencoördinator gezocht. 
De polocommissie zoekt met onmiddellijke ingang een enthousiast lid dat de PC wil 
versterken als herencoördinator . De herencoördinator verzorgt de communicatie tussen de 
PC en de herenteams. Daarnaast begeleidt de herencoördinator het proces van 
inventarisatie en indeling van de teams voor het volgende seizoen. Wil je weten wat het 
verder inhoudt, stuur een mail naar polocommissie@mncdordrecht.nl. 
 

Algemene ledenvergadering: maandag 20 november 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 20 
november, aanvang 20.00 uur: 
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Met sportieve groet, 
René 
 


