
Beste MNC'ers, 
 

Afgelopen zaterdag is Kim Busch in onze eigen 
Sportboulevard benoemd tot 'Lid van 
verdienste' van onze vereniging. Kim was aan 
het begin van haar carrière ook een 
begenadigd waterpolospeelster.  Maar 
topwaterpolo en topzwemmen werd te veel 
van het goede. Dus moest ze een keus maken. 
We zijn trots op haar zwemprestaties tot nu 
toe en we zullen ongetwijfeld nog veel van 
Kim horen. 
Voorzitter Remco Verheij sprak de volgende 
woorden tot Kim: 
 
Kim komt uit een echte zwemfamilie. 
Voornamelijk poloot de familie. Kim is ook 
begonnen bij MNC met wedstrijdzwemmen én 
waterpolo. 
Toen Kim wat ouder werd en trainde bij Berrie 
Ritmeester behaalde ze samen met 
leeftijdsgenoten Brigitte Sleeking en Sanne 
Advocaat regelmatig een podiumplaats. 
 
Uiteindelijk moest je (Kim) kiezen voor een 
carrière binnen het zwemmen of het 

waterpolo toen je zwom bij het RTC in Dordrecht onder leiding van Martijn van den Maagdenberg. Jij 
koos voor het zwemmen. 
En dat bleek een reuze goede keuze, want – Kim – je hebt ondanks jouw achttien jaren al heel wat 
bereikt in het zwemmen: 

• Aanvankelijk begon je als schoolslagzwemster en verbeterde hele oude leeftijdrecords van de 
meisjes 14 jaar. 

• In 2014 greep je in eigen zwembad tijdens het EJK net naast de medailles op de 50m 
vlinderslag, maar later zwom je op deze zelfde afstand een wereldrecord bij de junioren op 
dezelfde afstand. 

• Tijdens het WK korte baan 2016 haalde je zilver op de 4x 50m vrije slag estafette en deze 
zomer tijdens het WK 2017 haalde je zilver op de 4x 100m vrije slag estafette. 

Kim, wij zijn er trots op dat je, ookal train je tegenwoordig bij Marcel Wouda bij het NTC in Eindhoven, 
nog steeds een MNC’er bent, en daarom heeft het bestuur besloten jou vandaag tot lid van verdienste 
te benoemen. 
 

  



Krantenartikel van 21 oktober: Lana en Dino 

Voorafgaand aan SuperSaturday stond 
er een leuk artikel in AD de Dordtenaar. 
Omdat niet iedereen die krant leest, 
werd mij gevraagd om het artikel alsnog 
in de Polomail op te nemen. Klik hier om 
het artikel beter te kunnen lezen. 
 
 
 

Gezochte voorwerpen 

• Woe 1 november heeft Joris 
Zwager (DG1) zijn blauwe Mnc 
cap ergens laten liggen. Joris 
hoopt zijn cap terug te vinden 
via deze oproep. 

• Ian Bakkere zit nu in DG3 en traint 
twee keer per week op woensdag en 
vrijdag. Waarschijnlijk heeft hij zijn 
witte cap, nr. 6 in de kleedkamer of 
ergens anders in het zwembad laten 
liggen. 

• Als jij een blauwe MNC-cap hebt 
gevonden, wil je het dan laten 
weten aan ondergetekende?  

Als jij één van bovengenoemde caps 
hebt gevonden, wil je dat dan doorgeven 
aan ondergetekende. Bij voorbaat dank.. 
 

  

http://www.janvolwerk.com/2017/10/21/routiniers-dino-vendeloo-en-lana-leusden-waken-waterpolojeugd-mnc-dordrecht/
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Met sportieve groet, 
 
René 


