
Beste MNC'ers, 
 
Zaterdag 23 maart beleefden we met vele MNC'ers op de tribune en in het clubhuis weer een 
fantastische SuperSaturday: 

• Heren 3 won met 11-1 van Arethusa 2; 
• Dames 1 speelde goed, maar verloor met 5-10 van De Ham 1; 
• Heren 1 won met 9-8 van ZV Haerlem 1 
• Heren 2 won met 7-5 van Aqua Novio'94 2 

 

Sportcoach en sportvrouw van het jaar 

Woensdagavond 27 maart werd 
de verkiezing sportman, 
sportvrouw, sportploeg en 
sportcoach van Dordrecht 2018 
gehouden. Met heel veel trots 
kunnen we meedelen dat MNC 
wederom in de prijzen viel: 

• Kim Busch werd gekozen 
tot sportvrouw van het jaar 
2018; 
• Branko Mitrovic werd 
gekozen tot sportcoach van het 
jaar 2018. 

 
 
Ex-MNC'ers Brigitte Sleeking en 
Milan de Koff (beiden zijn nu 
waterpolo-international) waren 
ook genomineerd, maar vielen 
niet in de prijzen. 
 

Kampioenswedstrijd CJ2 

Afgelopen zaterdag speelde CJ2 de 16e 

competitiewedstrijd uit bij De Linge/PCG SG 

CJ1. Er werd weer als een team gespeeld en 

dat resulteerde in een mooie 14-1 overwinning. 

De 15e overwinning van het seizoen en de 

koppositiee werd verder  verstevigd. Zaterdag 

30 maart a.s. speelt de CJ2 thuis tegen de nr 2 
ZVVS, de kampioenswedstrijd. 

Komen jullie de jongens dan aanmoedigen? 
Tot zaterdag!! 
 
 
 

  



Verlies voor CJ1 in Zaandam 

CJ1 moest in Zaandam z'n meerdere erkennen in De Zaan, dat onze jongens met 11-6 
versloeg. 
Komend weekend spelen onze jongens niet. 
 

Stem op MNC Dordrecht bij de Rabobank Clubkas Campagne 
Rabobank Drechtsteden organiseert in 2019 weer de Rabobank Clubkas Campagne. Deze actie is dé 
manier voor verenigingen en stichtingen om geld in te zamelen voor de clubkas. Ook onze club doet 
mee aan de clubkasactie van de Rabobank. Help jij onze clubkas aan te vullen? 

Ben jij klant bij en ook (particulier) lid van 
Rabobank Drechtsteden? Stem dan tussen 23 
maart en 18 april 2019 op onze club 
(SPONSORCOMISSIE MNC DORDRECHT) en 
steun daarmee onze clubkas! Elk lid mag drie 
stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee 
op dezelfde club. Hoe meer leden van de bank 
op onze club stemmen, hoe hoger het bedrag 
dat de Rabobank op onze rekening stort.  
Als lid van Rabobank Drechtsteden krijg je rond 
23 maart  
per post een stemcode toegestuurd. Hiermee 
kun je op onze club stemmen via 
www.rabobank.nl/drechtsteden. 
Dus vergeet niet te stemmen op onze club!  

 
 
 

Programma 

 
 

http://www.rabobank.nl/drechtsteden
http://www.rabobank.nl/drechtsteden


Uitslagen 

 
 

Bad- en bardienst 

 
 
Met sportieve groet, 
René 
 
 


