
 
 
Beste MNC'ers, 
 
Vanaf deze week gaan we wekelijks vier kampioenskandidaten volgen: DG2, DG3, EG3 en 

heren 5.  Verder ligt BJ1 op koers voor een play-off plaats in de eredivisie junioren. 
 

DG2 (1e) 
DG2 staat bovenaan met 46 punten uit 17 wedstrijden. Duck DG1 uit Brielle staat verassend 
op de 2e plaats met slechts twee verliespunten minder. ZPB DG2 staat op de 3e plaats met 7 
punten achterstand op onze toppers. Met op papier eerst nog een paar makkelijke 
wedstrijden, belooft het een spannend einde van de competitie te worden: 

• Zaterdag 7 april gaat DG2 op bezoek bij ZPB DG2. 
• Zaterdag 15 april speelt DG2 thuis tegen Duck DG1. 
• Zaterdag 21 april is de laatste competitiewedstrijd tegen ZVS  DG1 in 's Gravendeel. 

Komend weekend speelt DG2 niet. 
 

DG3 (2e) 
DG3 staat op een verdienstelijke 2 plaats met 34 punten uit 14 wedstrijden, op de voet 
gevolgd door ZPB DG3, dat evenveel punten en wedstrijden heeft. Wiekslag DG1 staat 
ongeslagen bovenaan met 39 punten uit 13 wedstrijden. Daarbij moet wel aangetekend 
worden dat Wiekslag met diverse dispensatiespelers speelt. 

• Zaterdag 10-3 staat de topper Wiekslag - ZPB op het programma. 
• Zaterdag speelt DG3 in Hilligersberg tegen SVH DG2 (7e). 
• Zaterdag 7 april speelt DG3 in eigen huis de topper tegen ZPB DG3. 
• Zaterdag 14 april gaan onze toppers op bezoek bij d'ELFT DG2. 
• Zaterdag 21 april sluit DG3 in eigen huis af tegen SCOM/de Zeehond DG2. 

 

EG3 (1e) 
EG3 staat ongeslagen bovenaan met 45 punten uit 15 wedstrijden. Achtervolger ZPS EG2 
heeft 9 verliespunten meer. Komend weekend speelt EG3 niet. 

• Zaterdag 21 april sluit EG3 de competitie af tegen ZPS EG2. Onze toppers hopen dan 
echter het kampioenschap al lang veilig te hebben gesteld. 

 

 
  



Heren 5 (2e) 
Heren 5 staat op de 2e plaats met 33 punten uit 13 wedstrijden. Koploper BZC  1 heeft 
echter twee wedstrijden meer gespeeld en de voorsprong bedraagt slechts één punt. Onze 
mannen staan er dus goed voor, maar de strijd is nog niet gestreden: 

• Zaterdag 18 maart spelen onze mannen thuis tegen nr. 3 Poseidon 1. 
• Zaterdag 7 april gaan onze mannen op bezoek bij Poseidon 1. 

BZC 5 en heren 5 zullen elkaar niet meer tegenkomen dit seizoen. Heren 5 won in eigen huis 
met 10-4, maar in Bergambacht was de thuisploeg te sterk met 10-6. 
Komend weekend speelt heren 5 niet. 
 

BJ1 (8e) 
BJ1 heeft als doelstelling de playoffs te halen in de Eredivisie Jeugd. De jongens liggen mooi 
op koers met 17 punten uit 14 wedstrijden. Achtervolger De Zaan het 10 punten uit 13 
wedstrijden.  

• Zondag 25 maart staat de belangrijkste wedstrijd op het programma. Dan spelen 
onze boys in eigen huis tegen De Zaan. 

Komend weekend speelt BJ1 niet. 
 
 

Pubquiz damesselectie 
De damesselectie wil dit jaar weer 
op trainingsstage en om geld in te 
zamelen organiseren zij een 

pubquiz.   
Kom jij ook met je team? 
 

  



Paasbrunch damesselectie: kom je ook met je team? 

Kom je ook naar onze paasbrunch? Je wordt verwend met allerlei lekkers; 
het belooft een gezellig dagje te worden.  
Er is nog plek, maar wees er snel bij, want VOL=VOL!! 
 

 
 
 

Uitslagen 

 
 

  



Programma 

 
 

Bad- en bardiensten 

 
 

Met sportieve groet, 
René 


