
Beste MNC'ers, 
 
We hebben een zeer geslaagde SuperSaturday achter de rug met vele hoogtepunten: 

• Veel publiek op de tribune 
• Heren 3 (4e) won met 9-8 van BZ&PC 2 (nu 3e) 
• Dames 1 won met 6-3 van Het Y  
• Heren 1 (5e) won met 14-9 van VZV (nu 7e) 
• Heren 2 (6e) won met 7-5 van Donk 3 (2e) 

De volgende SuperSaturday is zaterdag 23 maart a.s. Alle MNC-supporters worden weer 
uitgenodigd om aanwezig te zijn.  
Nadere info volgt. 
 
Kijk voor de overige uitslagen in onderstaand overzicht. 
 

Kampioens- en promotiekandidaten 

• Dames 1 staat momenteel derde in de eerste klasse bond. Dit seizoen promoveren er maar 
liefst drie verenigingen naar de eredivisie. Onze dames zijn dus op koers om komend seizoen 
op het hoogste niveau in Nederland uit te komen.. Zaterdagavond spelen onze dames in 
Lichtenvoorde  om 20.45 tegen LIVO 1.  

• Koploper CJ2 won in Hilligersberg de topper tegen SVH CJ1 met 1-2. Komend weekend spelen 
de jongens niet. 

• CJ1 speelde met 9-9 gelijk in de uitwedstrijd tegen VZC/Polar Bears CJ1. Zaterdag de 
returnwedstrijd om 12.00 uur in DE BLOKWEER ALBLASSERDAM. 

 

Drie MNC'ers geselecteerd voor Jong Oranje 

Drie spelers van MNC CJ1 zijn geselecteerd voor Jong Oranje onder 15, dat in het laatste 
weekeinde van maart zich hoopt te kunnen kwalificeren voor het EJK onder 15 jaar.  
De uitverkorenen zijn: 

• Dion Harreman 
• Jens Wijgers  
• Dominic van der Waal (die als gastspeler bij onze jongens meespeelt).  

Het team wordt gecoacht door onze eigen Branko Mitrovic. We wensen de mannen veel 
succes. 
 

Gevonden: blauwe cap nr. 7 
Els van Iwaarden heeft vrijdag 22-2 een blauwe cap 7 van epsan gevonden in kleedkamer 5. 
Als jij deze cap mist, neem dan contact op met Els. 
 

Veranderingen in het clubhuis? 

• Wat vinden jullie van het MNC clubhuis?  
• Wat zou je veranderen of juist behouden?  

Er is een groep samengesteld die een plan gaat maken voor het vernieuwen van het clubhuis. Hier is 
een enquête voor gemaakt waar jij jouw mening en ideeën in kwijt kan.  
De link naar deze enquête zal volgende week verspreid worden onder de leden, onder andere via de 
polomail. Dus let hierop en zodra je de link ziet, vul de enquête even in voor jezelf en/of voor je 
sportende kind. 
 
De link naar de enquête zal ook vermeld worden op de website en de sociale media. En wordt ook 
verspreid via de aanvoerders van de teams. 



 
Alvast bedankt! 
 
Loretta Westrik 
Marith van der Hoek 
Sharon Philippo 
Dennis Kweldam 
Danny Advocaat 
Marco Blaak 
Bo van der Matten 
 

Paasfeest bij MNC 

Schrijf je kinderen snel in voor het PAASFEEST op 13 april 🐰🐥.  
Vanaf 10.00 tot 12.00 uur worden je (klein-)kinderen, buurkinderen en/of vriendjes/vriendinnetjes 
van 4 t/m 9 jaar vermaakt met leuke activiteiten.  
Lever je inschrijfbriefje (verkrijgbaar in het clubhuis) samen met de inschrijfkosten (€3,50) in, in de 
grijze brievenbus. 
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Met sportieve groet, 
René 
 


