Februari 2020. Beste waterpololiefhebbers van MNC Dordrecht. Met deze nieuwsbrief
informeert de waterpolocommissie jullie over recente ontwikkelingen binnen MNC
Dordrecht. Deze nieuwsbrief is de eerste van 2020 en is verstuurd naar alle teams en de
personen die de polonieuws altijd ontvangen. Graag zouden we weer een wekelijkse
polonieuws uitbrengen met berichten vanuit de club. Wil je deze (blijven) ontvangen, meld
je dan nu opnieuw aan via https://www.mncdordrecht.nl/waterpolo/aanmelden-polonieuws of de
QR-code hiernaast. Doe dit dus ook als je de polonieuws al kreeg; we beginnen met een frisse lijst.

Nieuwe Materiaalbeheerders
De polocommissie heeft sinds kort niet één maar
liefst twee mannen die het beheer van de MNC
waterpolomaterialen verzorgen. Hans Lindhout en
Roland Colijn hebben deze functie overgenomen
van Marcel van der Hoek, die dit vele jaren heeft
gedaan. We willen Marcel bedanken voor zijn
inzet en zijn blij met de twee opvolgers.
Het materiaal waar Hans en Roland zich mee bezig
houden zijn de capjes voor de teams, ballen voor
training en wedstrijden, de (trainings-)doelen en
de materialen die we voor de wedstrijden nodig
hebben.
Uiteraard kunnen Hans en Roland hun werk alleen
goed doen als alle spelers en trainers van de
teams de materialen netjes behandelen, en
spullen opruimen op de daarvoor bedoelde
plekken. Hier een overzicht:
Wedstrijdballen (de roze en blauwe ballen met
een W erop geschreven) worden in een net
opgehangen in de kelder met juryspullen. Daar
staat een kar waarin de ballen voor de selecties
zijn opgeborgen. De wedstrijdballen kunnen daar
aan gehangen worden (zoals op de foto).
Alle andere ballen zijn trainingsballen en worden
opgeruimd in de bergruimte achter het gele hek in
de kelder onder de tribune. Netten met ballen
worden opgehangen aan de haken die in die
opbergruimte aanwezig zijn. Dit bevordert de
levensduur van de ballen.

Heren 1 in de Halve finale ManMeerCup
Op 14 maart speelt Heren 1 de halve finale van de
ManMeerCup in Den Haag. Ze hebben dit seizoen
al twee keer tegen elkaar gespeeld en beide een
wedstrijd gewonnen. Het belooft dus een
spannende pot te worden. De wedstrijd is in het
Hofbad en begint om 19.15u. We hopen dat veel
supporters het team vergezellen om ze aan te
moedigen. Als Heren 1 weet te winnen, spelen ze
de finale op 28 maart. Deze wordt in Heerenveen
gespeeld.

Baddiensten: https://www.mncdordrecht.nl/waterpolo/competitie/baddiensten-komende-week/
Opbouw jurytafel: https://www.mncdordrecht.nl/waterpolo/teaminformatie/bad-jurydiensten/

Communicatie/polonieuws

Nieuwe W functionarissen

Na vele jaren de wekelijkse polonieuws te hebben
verzorgd, is René de Wit per 1 januari hiermee
gestopt. We willen René bedanken voor de vele
jaren waarin hij allerlei wetenswaardigheden
heeft verzameld en gebundeld in de nieuwsbrief.
Daarnaast heeft René de afgelopen jaren
contacten onderhouden met de regionale media.

De afgelopen maanden is de nieuwe W cursus
uitgerold naar alle actieve spelers die (nog) geen
W bevoegdheid hebben. Deze cursus bestaat uit
een deel E-learning, en is afgesloten met een
praktijkexamen. Nieuw is dat je als W functionaris
ook opgeleid bent om als spelleider te fungeren
bij pupillenwedstrijden.

We hebben nog geen opvolger voor René,
ondanks een herhaaldelijke oproep. Denk je dat
dit iets voor je is, of wil je het samen met iemand
anders oppakken ? Wil je weten wat het inhoudt?
Meld je aan via als je hier interesse voor hebt. In
een gesprek lichten we graag toe wat deze functie
inhoudt.

Op 2 februari is het examen geweest. Alle
deelnemers zijn daarbij geslaagd. Gefeliciteerd !

Bad- en bardiensten
In 2019 zijn er verschillende veranderingen
geweest voor de jurytafel. Zo is afscheid genomen
van de oude elektronische tijdwaarneming en zijn
ook de doelen van het wedstrijdveld vervangen.
Hiermee is het voor de baddiensten een stuk
makkelijker geworden om de wedstrijden te
jureren. Na een periode waarin het voor iedereen
wennen is geweest en waarin er verschillende
kinderziektes zijn verholpen, gaat het in de
meeste gevallen goed.
Er zijn helaas nog steeds leden die niet of
onvoldoende op de hoogte zijn van de werking
van de apparatuur, of niet of te laat opdagen bij
hun dienst. Besef dat je hiermee anderen binnen
MNC, en je eigen teamgenoten dupeert. Er zijn
voor alle werkzaamheden instructieavonden
geweest en de werking van scorebord is via
aanvoerders, aanvoerdersboek en losse
instructies verspreid. De links onder aan de
pagina’s van deze nieuwsbrief geven aan waar je
die informatie kunt vinden.

De nieuwe W functionarissen Zoë, Stephan, Jeroen,
Klaas en Kevin (Twan ontbreekt op de foto)

Helaas hebben niet alle leden die zijn
aangeschreven de cursus afgerond. Deze leden
worden voor de volgende keer alsnog
opgeroepen, op zo kort mogelijke termijn. Let
wel: Het niet halen van de W bevoegdheid
betekent dat je teamgenoten vaker achter de tafel
moeten.

World League Interland in Dordrecht
Op 24 maart staat er een World League interland
van de Oranje Dames gepland in Dordrecht. Deze
zal om 19.00 uur worden
gespeeld. Die avond vervallen de
trainingen. Wil je meehelpen om
die avond tot een succes te
maken. Geef je dan op via:
https://www.mncdordrecht.nl/vrijwilligersgezocht-voor-wl-24-3/

Baddiensten: https://www.mncdordrecht.nl/waterpolo/competitie/baddiensten-komende-week/
Opbouw jurytafel: https://www.mncdordrecht.nl/waterpolo/teaminformatie/bad-jurydiensten/

