Beste MNC'ers,
De meeste teams spelen dit weekend hun laatste competitiewedstrijd. Vanaf 23 april zijn er
nieuwe trainingstijden. Kijk goed wanneer jouw team komende weken badwater heeft om te
trainen.

Heren 5 kampioen

Heren 5 won zondag met 9-2 van Z&PC De
Gouwe. Door deze overwinning werden onze
mannen overtuigend kampioen.

DG2 nr. 2 kampioen

DG2 is geen 1e geworden, maar wel de enige,
echte nr. 2 en kampioen, omdat de nr. 1 met
dispensatiespelers speelde.
De wedstrijd om plek 1 ging na een triller met 34 verloren, maar gelukkig hebben we het filmpje
nog van een goed stel toppers:

Gezocht: Jeugdtrainers/coaches
De jeugdpolocommissie zoekt voor het nieuwe seizoen
trainers/coaches.
Heb je interesse of wil je meer info stuur een mailtje
naar jeugdwaterpolo@mncdordrecht.nl

Vergeten tenue
Zondag 15 april jongstleden ben ik (Martijn van der Put) na mijn wedstrijd met MNC H6 mijn
MNC-shirt en -broek vergeten uit kleedkamer 6.
Het gaat om een donkerblauw tenue met achterop het shirt reclame voor Kuipers Tegelwerk
en badkamermontage. Waarschijnlijk heeft iemand van de herenteams na ons (H4/H5) dit
gevonden.

Let op: Nieuwe trainingstijden vanaf 23 april

Vanaf 23 april zijn er nieuwe trainingstijden. Klik op
de volgende link voor een overzicht:
https://www.mncdordrecht.nl/waterpolo/trainingstijden2017-2018/

Gezocht: witte cap nr. 2

Annabel Ceelie is na de wedstrijd vandaag (15/4) cap no 2 (wit mnc logo) en badmuts
kwijtgeraakt. Ze lagen op haar tas. Na haar hebben DG1 en BJ2 nog gespeeld.
Als jij deze spullen hebt gevonden, laat het even weten s.v.p. Bij voorbaat dank.

Op zoek naar een leuke vakantiebaan?
Zoek je voor de komende zomermaanden een
leuke vakantiebaan? Het Wantijbad zoekt nog
personeel:
• Toezichthouders: minimaal 18 jr en een
goede zwemvaardigheid.
Een EHBO diploma of BHV is een pré;
• Kassa-medewerker: minimaal 18 jr;
• Kiosk-medewerkers: minimaal 16 jr.

Voor meer informatie:
neem contact op met de bedrijfsleider Martin van Raamsdonk bedrijfsleider@wantijbad.nl

Uitslagen
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Bad- en bardiensten

Met sportieve groet,
René

