
Beste MNC'ers, 
 
De feestdagen staan voor de deur; daarom staan er komende weken geen wedstrijden op 
het programma. Maar gelukkig kan er vanavond en later in de kerstvakantie wel worden 
getraind (let op: aangepaste trainingstijden). Er vindt komende weken ook een aantal 
sportieve en culinaire activiteiten plaats waar de diverse organisaties heel veel MNC'ers 
verwachten. 
 

Vissentoernooi. 
Inschrijven voor het jaarlijkse Vissentoernooi kan tot en met 26 december. Het Vissentoernooi 
wordt gehouden op zondag 30 december vanaf 14.00 tot 16.30. Aanmelden 
op  vissentoernooi@mncdordrecht.nl. 
Vanaf 27 december zullen de indelingen van de poules en de speelschema's worden gepubliceerd. 
 
Tijdens en na afloop van het toernooi willen we natuurlijk dat ons clubhuis open is. We zoeken een 
aantal vrijwilligers die dan de bar + keuken willen bemannen. Na het toernooi zijn er ongeveer 5 
personen nodig. Wie wil meehelpen kan een berichtje sturen naar vissentoernooi@mncdordrecht.nl. 
Zet als onderwerp 'barbezetting', dan houden we het overzicht. 
 

Ronic Poley Nieuwjaarstoernooi 
De toernooicommissie heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan de organisatie van het Ronic Poley 
Nieuwjaarstoernooi. Ook tijdens dit toernooi zijn er veel vrijwilligers actief. Niet alleen als 
organisatie, coach of scheidsrechter, maar ook voor allerlei andere taken. 

• Tijdens het toernooi zullen de teams worden ingedeeld als baddienst (met name standen 
bijhouden) en voor bardiensten tijdens het toernooi. De schema's zullen daarvoor worden 
rondgestuurd de komende dagen. Deze zullen ook via de website worden gepubliceerd. 

• We zoeken nog (jonge) vrijwilligers die het leuk vinden om een aantal wedstrijden te fluiten 

op zaterdag bij de Eg en Dg. Zou je dat leuk vinden, meld je dan even aan via Rick Walker of 
mail mnctoernooi@gmail.com. 

• Verder hebben we weer een fotohoek ingericht waar iedereen een mooi, grappige, spontane 

foto kan maken. We hebben   fotografen, maar die zijn er niet de hele tijd. Zou je dit ook een 
paar uurtjes willen doen (op zaterdag en/of zondag), laat het weten aan Sharon Phillipo, of 
stuur een mail naar mnctoernooi@gmail.com. 

Op zaterdagavond zal er een spetterend nieuwjaarsfeest gehouden worden. Zorg dat je erbij bent. 
 
Kortom, een heel mooi begin van hopelijk een mooi waterpolojaar 2019. 
 

Aangepaste trainingstijden 
Tijdens de kerstvakantie zijn er geen trainingen vanaf 23 december tot en met 1 januari. 
De trainingen beginnen weer op woensdag 2 januari. 

Op zondag 6 januari zijn er geen trainingen i.v.m. het Ronic Poley Nieuwjaarstoernooi.  
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10 Gangen Diner verzorgd door damesselectie: eet jij ook mee? 

 
 

Zappsport waterpolo terugkijken met coach Milan  
Klik hier om de aflevering van Zappsport terug te kijken waarin ex- MNC'er en ex-heren 1 
keeper (en nu international) Milan de Koff actief is als coach. 
 
Met sportieve groet, 
René 
 
 

https://www.zapp.nl/zappsport/gemist/AT_2101440

