
 
Beste MNC'ers, we beginnen deze polomail met een triest bericht: 

 
 
 Voor meer informatie: zie website. 

 

  



Overig nieuws... 
 

SuperSaturday 

Qua sfeer en opkomst beleefden we zaterdag weer een zeer geslaagde SuperSaturday. Qua 
resultaten hadden we op iets meer succes gehoopt. 

• Heren 3 (6e) liet zich met 3-8 verrassen door achtervolger Arethusa 2 (7e). Zaterdag 
gaat heren 3 op bezoek bij koploper WZK 2. 

• Dames 1 (2e) kon ook in eigen huis niet winnen van tegen ZVVS 1 (6e). Het werd 4-6 
voor de bezoekers. Zaterdag gaan onze dames op bezoek bij BZ&PC (5e).  

• Heren 1 (5e) won na een lastig 1e kwart overtuigend en met heel veel jeugdspelers 
in het water met 17-11 van hekkensluiter ZV Utrecht. Zaterdag speelt heren 1 
wederom in eigen huis tegen ongeslagen koploper ZV De Zaan. Kom jij dan ook weer 
kijken? 

• Heren 2 (4e) toonde tot halverwege het 3e kwart geen ontzag voor koploper Polar 
Bears 2. Aan het einde van de wedstrijd liepen de gasten uit Ede uit naar een 5-10 
overwinning. Zaterdag gaan de mannen van Toon op bezoek bij Schuurman BZC 3 
(6e). 

 
 

Toernooien 
Vissentoernooi 
Op zaterdag 30 december zal er weer een vissentoernooi worden georganiseerd. Dit zal worden 
gehouden tussen 15.30 en 18.00 uur in ons zwembad. 
We nodigen alle MNC leden uit om zich op te geven. Er zal in gemengde teams gespeeld worden met alle 
leeftijden door elkaar. Ook leuk voor ouders of andere geïnteresseerden.  
Je kunt je individueel opgeven, of met een hele familie. Ook kun je een team aanmelden. Een team bestaat 
uit 10 of meer leden met een mix van oud en jong, ongeoefend en geoefend (minstens diploma B). Meld je 
voor de kerst aan via vissentoernooi@mncdordrecht.nl. Rond 27 december zal de indeling worden gemaakt 
en verspreid. 

mailto:vissentoernooi@mncdordrecht.nl


 
 

Ronic Poley Nieuwjaarstoernooi 
Op 6 en 7 januari zal het Ronic Poley MNC Nieuwjaarstoernooi worden gehouden. De toernooiorganisatie 
ziet graag dat alle MNC teams daar hun wedstrijden kunnen spelen. We zorgen voor voldoende 
tegenstanders van elk niveau. 

• Op zaterdag 6 januari spelen de DG en EG teams in de ochtend. 

• In de middag staan we stil bij het overlijden van Johan Hageman tijdens ons toernooi in 2017. 
Daarna spelen de senioren hun wedstrijden. 

• Op zondag 7 januari is het toernooi van de A, B en C jeugd. 

Op zaterdag 6 januari zal de avond worden afgesloten met een spetterend feest. 

Vrijwilligers gevraagd... 
Geen enkele activiteit  kan zonder vrijwilligers. Ook het toernooi kan mensen gebruiken die op de dagen 

zelf helpen bij de barbezetting, opbouw/ombouw van het bad en andere hand- en spandiensten. 

Via https://www.mncdordrecht.nl/toernooi2018/ en de facebookpagina van het toernooi zullen we jullie op de 
hoogte houden van de vorderingen. 
 
Wedstrijd ter nagedachtenis aan Johan Hageman 

Op 7 januari van dit jaar overleed ex-Merwede-speler Johan Hageman tijdens een waterpolowedstrijd met 

Merwede-classic. In overleg met familie en vrienden is besloten om tijdens het Ronic Poleij 

Nieuwjaarstoernooi op 6 januari 2018 een speciale wedstrijd te organiseren ter nagedachtenis van Johan 
Hageman. Merwede classic en DZV Delft classic - Johan Hageman speelde voor beide teams in heren 1 

- zullen op deze manier stilstaan bij het verlies van hun clubicoon. 

 
 

Uitslagen 
 

 

 

https://www.mncdordrecht.nl/toernooi2018/


Programma 
 

 
 
 

Bad- en bardiensten 
 

 
 
Met sportieve groet, 
 
René 
 


