Beste MNC'ers,
Na een aantal weken zonder polomail is er weer voldoende informatie die we graag met jullie willen
delen.
Nog even in het zonnetje
Het poloseizoen is ten einde en eind van alle polotrainingen komt er aan. Tijd om even terug te
blikken op een mooi poloseizoen. De jeugd van MNC was vertegenwoordigd met 14 teams in de
waterpolocompetitie van 2017-2018.
•

•
•
•

In de E competitie zijn EG4 als 9e, EG3 als 1e, EG2 als 3e en EG1 is ook op de 3e plaats
geëindigd in de competitie. Daaruit volgden toch 2 ploegen die kampioen zijn geworden,
namelijk EG3 en EG2. EG1 mocht meedoen aan het NK waterpolo in Hilversum, omdat ze als
3e waren geëindigd.
In de DG competitie heeft MNC het ook prima gedaan. Met DG3 en DG2 die allebei als 2e in
de competitie eindigden, maar toch het kampioenschap opeisten. DG1 werd 4e.
In de C competitie werden CJ2 3e, CJ1 7e en CM1 2e in de competitie. CJ 1 heeft nog 26 mei
een bekerwedstrijd tegen de Zijl. Succes heren!
Dan hebben we nog een B en A competitie. BJ2 is geëindigd op de 2e plaats; BJ1 werd 7e en
BM1 eindigde op de 2e plaats. AJ1 sloot de competitie af met een verdienstelijke 3e plaats.

Als Jeugdpolocommissie zijn wij trots op alle jeugdspelers en zijn we erg blij dat er dit jaar wel 4
jeugdploegen kampioen zijn geworden. Uiteraard willen wij alle vrijwilligers, trainers en coaches
bedanken voor hun inzet van afgelopen poloseizoen. Door al jullie inspanningen kan onze
waterpolojeugd deze mooie sport leren en wedstrijden spelen!

Jeugdkamp 2018: schrijf je snel in
Schrijf je nog snel in voor hét jeugdkamp van
2018. Dit jaar gaan we van 29 juni tot en met 1
juli naar het Buitencentrum te Overasselt. De
kosten zijn 65 euro per kind. Leeftijd 7 tot en
met 15 jaar.
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.
Schrijf je dus snel in via het volgende emailadres: BO10072000@hotmail.com
Namens de JOC:
Bo van der Matten

Materiaal opruimen
MNC Dordrecht gebruikt voor de trainingen en
wedstrijden materialen die soms van de club (ballen) en
soms van de gemeente (doelen, lijnen en jurymateriaal)
zijn.
Materiaal dat wordt gebruikt, heeft onderhoud nodig.
Hoe beter we omgaan met het materiaal, hoe beter de
kwaliteit en dan is er minder onderhoud nodig.
Vanuit bestuur en PC is er veel contact met de
beheerder over het onderhoud. We proberen te komen
tot een modus om tijdig spullen aan te passen of vervangen. Met name de netten van de doelen zijn
een aandachtspunt.
Maar...
Zolang wij zelf niet de spullen fatsoenlijk achterlaten, hoeven
we ook niet te rekenen op medewerking van de exploitant als
het gaat om vervanging van materiaal. Helaas is het bijna
wekelijks zo dat we zien dat doelen, ballen en ook de
juryspullen niet netjes worden opgeruimd. Dat levert ergernis
op bij de exploitant en de volgende gebruiker (dus mede
MNC-ers).
Ter illustratie twee foto's gemaakt na een vrijdagavond. Zo
hoort het dus niet ! Deze bende is door MNC-ers
achtergelaten, en daar hoeven we niemand anders van de
schuld te geven.

Hoe dan wel?
Het is een kleine moeite, als je constateert dat het niet lekker opgeruimd is, om met een klein clubje
ervoor te zorgen dat alles netjes achterblijft. Mocht je dan discussie willen, doe dat dan nadat je je
van je beste kant hebt laten zien en de spullen even hebt opgeruimd. Je bewijst jezelf en de club
daarmee een grote dienst.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Gezocht: coördinator SuperSaturday
Joost van Leusden heeft de laatste twee jaar MNC
SuperSaturday weer op de kaart gezet. Het publiek
en het verenigingsgevoel waren de grote winnaar.
Vanaf het komende seizoen gaat Joost zich echter
inzetten voor MNC op diverse andere fronten.
Daarom zoeken we een nieuwe MNC'er die de
activiteiten rondom SuperSaturday wil voortzetten.

Als jij (wellicht met een aantal andere enthousiaste vrijwilligers) deze taak op je wilt nemen, stuur
dan een mail naar ondergetekende. Dan kunnen we ook komend seizoen weer een paar keer
genieten van een echte MNC-avond.

Damesslectie organiseert 10-gangen diner
Vrijdag 15 juni organiseert de damesselectie een 10-gangen diner. Ben jij er ook bij? Schrijf je snel in.

Nog een paar mooie jeugdsuccessen op een rij:
•
•

•

•

•

Afgelopen weekeinde was de EG1 op het NK te Hilversum. Ze wisten zich net niet te plaatsen
voor de final six, maar hebben een super mooi toernooi gespeeld.
Komende zaterdag 26 mei speelt de CJ1 de bekerfinale van de regio West voor onder
17/onder 15. De finale gaat tussen twee onder 15 teams, want ook de Zijl CJ1 wist zich voor
de finale te plaatsen. Deze wedstrijd wordt in Wassenaar gespeeld en begint om 14.30 uur.
Natuurlijk hopen we op veel supporters uit Dordrecht !
Onze jongens onder 17 zijn druk in voorbereiding op de Play Offs. Komend weekeinde wordt
gespeeld in een best-of-three tegen het Ravijn. Op vrijdag 24 mei werd de eerste wedstrijd
in Nijverdal verloren. Zaterdag 26 mei spelen de mannen in Dordrecht om 19.15.
Bij winst van onze boys is de derde wedstrijd op zondag in Nijverdal. We vragen alle MNC-ers
om zaterdag naar de Sportboulevard te komen om deze jongens aan te moedigen.
Onze jongste waterpoloërs hebben zich met 2 teams ingeschreven voor het Nederlands
Kampioenschap voor F pupillen, dat op 8 en 9 juni in Amersfoort wordt gespeeld. Dit wordt
vast een sportief en leerzaam toernooi voor deze kanjers.
De heren van de A Jeugd zijn door de derde plaats in de competitie meteen geplaatst voor de
Ben-Planjer Cup, het officiële NK voor de jeugd. Dit NK zal op 16 en 17 juni worden gespeeld
in Leiden.

AVG-wetgeving
Zoals ongetwijfeld bij iedereen bekend is op 25 mei de AVG (nieuwe Europese privacywetgeving) in
werking getreden. Sportclubs zullen daar ook rekening mee moeten houden. We zullen in de
polomail altijd proberen zo zorgvuldig om te gaan met een ieders privacy.
Voor wat betreft de polomail en/of sociale media van MNC Dordrecht, vragen we voorlopig je
aandacht voor de volgende punten:
•
•
•

Als je geen polomail meer wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar ondergetekende.
Als jij geen afbeelding in de polomail of op sociale media van MNC wilt waar jijzelf (of jouw
kind) op staat, stuur dan een mail naar ondergetekende.
Als jij niet wilt dat jouw naam (of de naam van jouw kind) ooit in de polomail of op sociale
media van MNC wordt genoemd, stuur dan een mail naar ondergetekende.

We zijn ons ervan bewust dat bovengenoemde aandachtspunten bij lange na nog niet voldoen aan
de wettelijke eisen voor privacybescherming, maar voorlopig willen we op deze manier een eerste
stappen daartoe zetten.
Met sportieve groet,
René

