Beste MNC'ers,
De herenselectie heeft een nieuwe hoofdtrainer en in juni/juli staan er een paar mooie evenementen
op het programma.
Voor die evenementen zoekt de organisatie ook vrijwilligers.

Ron van der Harst nieuwe herentrainer
MNC Dordrecht heeft Ron van der Harst aangetrokken als nieuwe hoofdtrainer van de herenselectie.
Ron (61) is opvolger van de gestopte trainer/coach Arjen Silvis, die de afgelopen twee seizoenen bij
MNC aan het roer stond. “Toen Arjen aangaf te stoppen, is de waterpolocommissie op zoek gegaan
naar een trainer die onze jonge, ambitieuze spelersgroep een stap hogerop kan brengen.” aldus het
bestuur. “Wij verwachten dat Ron met zijn achtergrond en ervaring de geschikte coach hiervoor is.”
Onze mannen wisten afgelopen jaar de derde plaats te veroveren in de eerste divisie en heeft de
ambitie om vanuit een basis van zelf opgeleide spelers de stap naar de eredivisie te maken. Hagenaar
van der Harst heeft tientallen jaren ervaring als coach. Hij werd in het verleden als coach met HZ Zian
vice-kampioen van Nederland en speelde destijds Europacup wedstrijden. Zijn meest recente club
was De Zijl uit Leiden, waarmee hij twee keer de halve finale van de play offs haalde. Ron zal voor de
invulling van de trainingen bij de eersteklasser nauw samenwerken met Branko Mitrovic, die naast
zijn rol als opleider/trainer in het RTC Hollandse Delta en bij MNC actief blijft als speler in het eerste
team van MNC.
Daarnaast zal Bart Janssen aanblijven als trainer coach van Heren 2 dat uitkomt in de reserve eerste
divisie.

In juni en juli topwaterpolo in Dordrecht
MNC Dordrecht organiseert in juni en juli drie mooie
waterpolo-evenementen. Lees hieronder welke dat
zijn, en hoe je kunt bijdragen om er een succes van
te maken.
Nederland-Roemenië
Op 19 juni speelt het Nederlands herenteam in de
Sportboulevard een oefenwedstrijd tegen
Roemenië. Deze wedstrijd staat in het teken van de
wisseling van de wacht in de technische staf. Naast
de nieuwe bondscoach Harry van der Meer zal
Branko Mitrovic de nieuwe assistent coach zijn, en
deze wedstrijd voor het eerst op de bank
plaatsnemen.
De wedstrijd begint om 20.00 uur. Toegangskaarten
zijn voor MNC'ers te verkrijgen in de voorverkoop
voor € 4,- per kaartje. De voorverkoop zal
plaatsvinden op de clubavonden op woensdag en
vrijdag tussen 5 en 14 juni. Op de wedstrijddag zelf
kosten de kaartjes € 5,- bij de ingang.

NK voor de A jeugd
Een paar dagen later is de het zwembad in Dordt het toneel van het Interregionaal kampioenschap
waterpolo voor de jongens onder 19 jaar. Dit toernooi wordt gespeeld door de beste 6 teams uit de
verschillende regiocompetities. Het
team van MNC wist zich na twee
spannende play off wedstrijden te
plaatsen, waarna MNC besloot de
organisatie op zich te nemen. De
andere ploegen komen uit Leiden,
Amersfoort, Gouda, Alkmaar en
Stadskanaal/Emmen. Op zaterdag 22
juni zijn de voorrondes en op 23 juni
wordt er om de prijzen gespeeld. Het
speelschema wordt snel bekend
gemaakt.
Op de foto zijn onze boys in bespreking
tijdens een eerdere wedstrijd.

Oefeninterland Jong Oranje onder 17
Als afsluiting zal op 9 juli een
oefeninterland worden gespeeld
tussen Jong Oranje onder 17 en de
leeftijdsgenoten van Australië. Het
Nederlands team, met MNC-er Joris
Geurts onder de lat, is in
voorbereiding op het Europees
Jeugdkampioenschap dat in
augustus in Tbilisi, Georgië, wordt
gehouden. Toegang tot deze
wedstrijd is gratis. De wedstrijd
begint om 20.15 uur.
Op de foto zien we Jong Oranje na
het behalen van het EJK.

Geen trainingen op 19 juni en 9 juli
Vanwege de interlands vervallen de waterpolotrainingen voor alle teams op woensdag 19 juni en op
dinsdag 9 juli.

Vrijwilligers gezocht
De organisatie van deze evenementen kan alleen een succes worden als er vrijwilligers zijn die mee
willen helpen met de organisatie.
Voor beide interlands kunnen vrijwilligers zich opgeven via de MNC website:
https://www.mncdordrecht.nl/waterpolo/vrijwilligers-gezocht-voor-oefenwedstrijden/
Voor het IRK voor de A jeugd kunnen vrijwilligers zich melden bij Gerrit Aalbers.
Met sportieve groet,
René

