
 

Beste MNC'ers, 
 

Ondanks het ruime verlies van de 
Oranje-mannen tegen Spanje (4-
12) hebben we met heel veel 
vrijwilligers een fantastisch 
evenement neergezet met een 
overvolle tribune en fanatieke 
Oranje-supporters. 
 
Klik hier voor een verslag op 
waterpolo.nl. 
Klik hier voor mooie foto's van 
Annemiek Muller. 
Klik hier voor een interview met 
pc-voorzitter Chris. 

 
Het bestuur en de p.c. bedankt de vele vrijwilligers voor hun enthousiaste hulp en inzet 
afgelopen dinsdag. Jullie hebben MNC goed op de kaart gezet. DANK!! 
 
 

Oud-international Harry van der Meer inspireert waterpolojeugd 
Afgelopen maandag gaf Harry van 
der Meer, assistent bondscoach van 
de Nederlandse waterpolomannen, 
een leuke presentatie voor de 
sporters van de RTC Hollandse Delta, 
waarvan de grote meerderheid MNC 
leden. Tijdens deze presentatie 
vertelde Harry over zijn 
waterpolocarrière, die voor hem 
uiteindelijk leidde tot een leven als 
waterpoloprofessional in Italië. Hij 
beantwoorde uitgebreid de vragen 

van de aanwezige kinderen die hem de hemd van het lijf vroegen. Indrukwekkend was het om te 
horen hoe voor Harry in Italië een wereld open ging en hoe daar op de details wordt gelet, en hoe 
Harry er alles aan deed om te kunnen spelen. 
 
Tijdens zijn praatje kwam minister Bruno Bruins van sportzaken ook even meeluisteren. 
Na afloop gingen alle sporters met Harry op de foto en keken ze ook nog naar de gezamenlijke 
training van Spanje en Nederland, in hun voorbereiding op de interland van dinsdag. 
 
 
 
 
  

https://www.waterpolo.nl/bericht/oranjeheren-kansloos-onderuit-tegen-spanje#.WocmD7zibIU
https://www.waterpolo.nl/bericht/oranjeheren-kansloos-onderuit-tegen-spanje#.WocmD7zibIU
https://wetransfer.com/downloads/b81bb57334e8d87a73c050f08c48bc9120180216164036/3239534e99c7d7d7ed04129762526a5020180216164036/e48d53
https://wetransfer.com/downloads/b81bb57334e8d87a73c050f08c48bc9120180216164036/3239534e99c7d7d7ed04129762526a5020180216164036/e48d53
https://www.dordtsport.nl/kracht-van-sport/
https://www.dordtsport.nl/kracht-van-sport/


Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!! 
MNC heeft een grote jeugdafdeling 

, waar we erg trots op zijn. De volgende teams spelen een gemengde competitie: 

• Eén team F-pupillen 
• Vier teams E-pupillen 
• Drie teams D-pupillen 
• Eén team C-jeugd meisjes 
• Eén team B-jeugd meisjes 
• Twee teams C-jeugd jongens 
• Twee teams B-jeugd jongens 
• Eén team A-jeugd jongens 

De jeugdleden die wat meer willen leren, kunnen trainen, buiten hun vereniging, bij de WOC. Kun je 
goed waterpoloën in jouw leeftijdscategorie, dan kun je bij de instroom RTC laten zien wat je kunt en 
uiteindelijk bij Branko Mitrovic uitgenodigd worden om de RTC trainingen te gaan volgen. Binnen 
MNC hebben we een enthousiaste groep poloërs die bij de WOC, instroom RTC en RTC trainen. 
Geweldig! 
 
Er zijn ook een aantal jeugdleden die mee mogen trainen bij Jong Oranje. Deze waterpoloërs worden 
zo nog meer uitgedaagd om zich nog beter te ontwikkelen in hun sport. Al deze jeugdleden poloën al 
een aantal jaren met veel plezier en heel veel inzet. Sommige van jullie kennen een aantal van deze 
spelers omdat ze, naast hun trainingsprogramma van 11-14 uur per week, zich ook actief inzetten als 
trainer / coach. Zo brengen ze hun kennis en enthousiasme voor hun sport weer over aan andere 
kinderen. 
 
Onze Jong Oranje jeugdleden hebben we op de foto gezet. Waarom? Wij willen onze jeugdleden 
inspireren! Als je hard traint, veel plezier en aanleg voor deze sport hebt, wordt jij misschien ook wel 
uitgenodigd om mee te trainen bij Jong Oranje! 
 

 
 
 

 
  



SuperSaturday: zaterdag 24 februari. Kom jij ook kijken? 

Er staan volgende week vanaf 16.00 uur vijf topwedstrijden op het programma. Door het 
gunstige tijdstip en door de vakantie rekenen we ook op heel veel pupillenteams. We gaan 
er met elkaar een mooie dag van maken. Zorg dat je erbij bent met je hele team!! Tot 
volgende week. 
 

 
 
 

 
  



Uitslagen 

 
 

Programma  

 
 

  



Bad- en bardiensten 

 
 
Volgende week zal er geen polomail verschijnen i.v.m. vakantie van ondergetekende. 
 
Met sportieve groet, 
René 
 
 

 
 
 


