Beste MNC'ers,
We kijken terug op een geslaagd Ronic Poley MNC Nieuwjaarstoernooi 2018. Ongeveer 75 teams
hebben in twee dagen gezorgd voor een prachtige sfeer in en rondom het zwembad. Nadat op
zaterdagochtend de pupillen voor de overwinning streden, hebben we stilgestaan bij het overlijden
van Johan Hageman, vorig jaar tijdens het toernooi. Merwede Classic en DZV Classic speelden een
wedstrijd ter ere van Johan, in het bijzijn van zijn naasten.
In de middag was het de beurt aan de senioren en de dag werd afgesloten met een gezellig feest.
Op zondag speelden de B en C junioren hun toernooi, waarbij ook internationale inbreng door maar
liefst vier teams van Blau Weiss Bochum.
Het toernooi werd mogelijk door onze sponsoren, de inzet van scheidsrechters en vele vrijwilligers.
Tijdens het toernooi zijn foto's gemaakt door Marith en Lieke, die geplaatst zijn op zowel de MNC site
als de facebook pagina van het Ronic Poley MNC Nieuwjaarstoernooi 2018.
Klik hier voor alle foto's.

Gezocht: vrijwilligers
voor Nederland-Spanje
Op 13 februari wordt de interland
Nederland-Spanje georganiseerd in
Dordrecht. We zoeken nog ongeveer
30 vrijwilligers voor diverse taken.
Kom jij ook helpen? Dan gaan we
er met elkaar een mooi evenement
van maken.
Klik hier als jij wilt helpen om een
mooi evenement te organiseren.

De kaartverkoop is gestart en loopt via
de KNZB site.
Klik hier om kaarten te bestellen.

Nominaties sportverkiezing Dordrecht.
Door de gemeente zijn de nominaties bekend gemaakt voor de sportploeg, sportvrouw, sportman en
sportcoach van het jaar.
•
•

•

Zwemster Kim Busch is wederom genomineerd en maakt kans om haar titel te prolongeren.
Verder is ook Brigitte Sleeking voorgedragen. Brigitte komt uit Dordrecht, heeft de stap
gemaakt naar Leiden en speelt inmiddels bij St Andreu in Spanje. Ze is vast lid van het
Nederlands waterpoloteam.
Branko Mitrovic, trainer/coach van MNC BJ1 en trainer van het Regionaal Talent Centrum De
Hollandse Delta, is voorgedragen als trainer/coach van 2017.

Al met al een mooie vertegenwoordiging vanuit MNC. Op 8 februari is de verkiezing, en wie weet is
er voor MNC een mooi succes te vieren.

Bo van der Matten krijgt jongerenprijs van de gemeente Dordrecht
Onze eigen Bo van der Matten kreeg dinsdagmiddag uit handen van burgemeester Kolff en voorzitter
Rik van der Linden het jongerenlintje ‘De Dordtse Belofte’. Bo ontving het jongerenlintje voor zijn
inzet als vrijwilliger bij onze vereniging..
Klik hier voor meer informatie.
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Bad- er bardiensten

Met sportieve groet,
René

