
Beste MNC'ers, 
 
Deze polomail staat vooral in het teken van onze jeugdafdeling, waar we in de nabije toekomst 
ongetwijfeld nog heel veel van gaan horen. 
 

Wie de jeugd heeft... 
De polocommissie wil met eigen jeugdspelers stap voor stap omhoog, zodat we een heel sterke basis 
hebben voor de nabije toekomst. Hierbij alvast een motiverende update van een aantal jeugdteams: 

• Bij de pupillen gaan er twee teams van de Ik Polo naar het NK voor F-jes. De coördinatie is in 
handen van Joost van Leusden. 

• De eerste drie teams van de EG 1 competitie worden geplaatst voor het NK voor de EG. Onze 
EG1 koerst af op een derde plaats en mag zich dan meten met de beste teams uit de andere 
regio's. 

• EG2 speelt in een competitie met verschillende teams met dispensatie. EG2 is het hoogste 
team zonder dispensatie en zal zeker een kampioenschap mogen vieren. 

• EG3 heeft tijdens de afgelopen Super Saturday hun (ongeslagen) kampioenschap gevierd. 

  

• DG2 speelt in een spannende competitie, met ook een aantal dispensatieteams. Ze zijn 
daarom zeker kampioen, maar willen dat graag bekronen met het 'echte' kampioenschap. 

• DG3 heeft ook een competitie met diverse dispensatieteams, en is daarom ook al zeker van 
het kampioenschap, maar wil ook het seizoen goed afsluiten. 

• CJ1 heeft zich afgelopen zaterdag in een echte thriller in Vlaardingen geplaatst voor de finale 
van de districtsbeker (BJ/CJ).  Tegen ZVVS BJ1 stond halverwege een 4-1 achterstand in het 
scorebord, maar onze jongens (gemiddeld 2 jaar jonger dan de tegenstander) vochten zich 
goed terug. 4 seconden voor tijd werd uit een strafworp de winnende 6-5 gescoord. 
De finale zal worden gespeeld op 26 mei in Wassenaar, tegen de Zijl CJ1. 

• In de eredivisie BJ heeft onze BJ1 een goede stap gezet richting de Play-offs (beste 8 van 
Nederland) door te winnen van concurrent de Zaan. Het gat naar nummer 9 is nu 6 punten. 
Als deze lijn wordt voortgezet is er voor onze jongens nog uitzicht op een betere klassering. 

• Tenslotte is de AJ1 nog in de race voor een plaats in het Ben Planjer Toernooi, het NK voor A 
Jeugdteams. Uit onze regio komen de eerste drie teams in aanmerking, en AJ1 ligt op koers 
voor de derde plek. Als de komende wedstrijden, tegen lager geplaatste teams, gewonnen 
worden, kan AJ1 zich opmaken voor de voorronde van het NK. 

 
  



E- en F-pupillen trainen bij sportschool Muilwijk 

Komende weken trainen de E+F pupillen bij sportschool Muilwijk om hun multiskills en weerbaarheid 
te verbeteren.  
De eerste training was een groot succes en de kinderen hebben veel plezier gehad.  
Dank aan sponsoren Ronic, Rijnaard Advies en Innovatie BV en Fysiotherapie Dubbeldam. 
 

 
 

 
 

 

  



Leuk interview met twee 13-jarige toppers... 
Afgelopen donderdag stond er een leuk interview in AD de Dordtenaar met twee 13-jarige toppers die hun debuut 
maakten in heren 1 tegen Heerenveen. Klik hier om het interview goed te kunnen lezen. 
 

 
 

Heren 5 op koers 

Op 18 maart won koploper heren 5 met een klein verschil (6-8) van hekkensluiter Westland 2. 
Zaterdag kunnen onze mannen een belangrijke stap zetten richting kampioenschap. Dan staat in 
Ridderkerk de topper tegen Poseidon 1 (4e) op het programma.  
Heren 5 heeft een voorsprong van 5 punten op achtervolger BZC 1 en er zijn nog 3 speelrondes. 
 
 

Vriendenloterij en damesselectie 

Nadat eerder heren 1 al veel loten 
had verkocht met een belactie 
t.b.v. de Vriendenloterij, was de 
beurt afgelopen week aan dames 
1. Zij verkochten in totaal 109 
loten.  
De helft van de opbrengst is voor 
onze vereniging en die zal worden 
gebruikt om het clubhuis op te 
knappen. 
 
 
 
 

  

http://www.janvolwerk.com/2018/04/05/twee-13-jarigen-debuteren-hoofdmacht-dordtse-waterpoloclub-mnc/


Programma 

 
 

Bad- en bardiensten 

 
 
Met sportieve groet, 
René 


