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Vacatures: 

Sponsorcommissie, PR, 

Trainer, Secretaris 

Trainingstijden: 

Mini’s 18.30-19.30 

U18 19.30-20.30 

Heren 20.30-21.30 

Maandag: 

Elke maandagavond van 

21.00 t/m 22.00 te Zie-

rikzee extra training.  

Afmelden: 

Verhinderd tijdens trai-

ning of wedstrijd? Meld 

je dan af bij je trainer! 

Deze zijn graag op de 

hoogte van jouw aan-

wezigheid/afwezigheid! 

Ambassadeurs 

Klasgenoten/vrienden/

dorpsgenoten die graag 

willen basketballen? 

Neem ze mee naar de 

training!  

Website: 

De website is een be-

zoek waard!!!  

S C O R E S  

  

U18:  

28-9: U18-Souburg 2 

[62-58] 

5-10: U18-
Smokkelhoek 

[74-50] 

 

Heren:  

28-9: H2-Volharding3 

[47-27] 

 

Nieuwsbrief Mevo’80 

 www.mevo80.nl  

Mevo’80 één team 

Update vanuit de zaal 

Het bestuur is al weer een poos bezig met alles achter 

de schermen van Mevo’80 te regelen. In de afgelopen 

maanden hebben we een bestuurswisseling meege-

maakt. Henk van Donk heeft na velen jaren het be-

stuur van Mevo’80 verlaten. I.p.v. Henk is André 

Passchier in het bestuur getreden. Echter nu de ver-

eniging een groei doormaakt ziet het bestuur uit naar 

een extra bestuurslid in de vorm van een secretaris. 

Daarnaast ziet het bestuur de overige vacatures graag 

vervuld. Teamsport oefenen we niet alleen uit op het 

veld maar ook binnen het bestuur en de anderen acti-

viteiten. Dit team kan nog wel een paar teamplayers 

gebruiken! 

Het nieuwe seizoen is nu echt begonnen. De eerste 

wedstrijden zijn gespeeld en gewonnen! Dit is gewoon 

een lekker begin voor de u18 en de heren. De mini s 

hebben 10 november de eerste thuiswedstrijden  

Verder is het gewoon een genot om dinsdags van 

1830 tot 2130 in het fantastische sportcomplex wes-

terschouwen in de sporthal rond te lopen: 

1830-1930: ongeveer 25 mini s die met super veel 

energie door de beide zalen springen, dribbelen, high-

fiven! Gerard en marijn de trukendoos opengooien 

om parcoursen, oefeningen goed neer te zetten. Ter-

wijl ruud aan de andere kant bezig is om de jonge en 

nieuwe mini s de basics van het basketbal bij te bren-

gen. 1930-2030: de u18 traint lekker met arthur op 

alle baskets. Ruud helpt hierbij. Een echte mix van 

nieuwe jongens en een aantal die alweer een paar jaar 

basketballen. Heel afwisselende trainingsvormen. 

2030-2130: de heren zijn regelmatig vertegenwoordigt 

met 15 personen. Regelmatig zien we ook Ko en Klaas-

Jan. Technische oefeningen gaan over het hele veld. 

Gevolgd door wat tactiek en altijd een fanatiek en serieus partijtje. Verder lopen de trainers in een 

fantastisch trainingspak, gesponserd door SOM uit zierikzee. Mini 2 heeft ook eigen wedstrijdshirts 

gespronserd door AGIN. Aan nieuwe miniballen wordt gewerkt. Hopen dat dit toch snel in orde is; we 

hebben ze nodig. Kortom: de seizoenstart van Mevo’80 is goed verlopen. Het plezier, de opkomst en 

de punten zijn er!  

Basketballer van de maand 

Naam: Gerard van de Steen 

Woonplaats: Zierikzee 

Ik ben geboren en getogen in Utrecht en 
ben daar op 14 jarige leeftijd mijn basket-
ball carriere begonnen bij Cangeroes. Met 
de junioren (U-18) van Cangeroes zijn wij 
in 1980 Nederlands Kampioen geworden. 
Op 18 jarige leeftijd werd ik opgeroepen 
voor Militaire Dienst en heb 14 maanden 
alleen maar getraind en gebasketballd in 
het Militair Basketball team. Veel van de 
wereld gezien en grote toernooien ge-
speeld in Amerika, Algerije, Duitsland, 
Frankrijk, Zweden, Finland.  

Na mijn diensttijd heb ik nog 1 jaartje bij 
de heren 1 van Cangeroes gespeeld die 
toen 1e divisie speelden. Dat jaar ben ik 
ook 2 x per week mee gaan trainen met 
de eredivisie club NASHUA den Bosch (het 
huidige Eifel Towers). Na dat jaar werd ik 
door NASHUA gevraagd of ik bij hen wilde 
komen basketballen in de eredivisie. Met 
NASHUA ben ik een paar keer Nederlands 
Kampioen geworden en ook Europacup 
gespeeld in o.a. Israel, Finland, Frankrijk. 
Na mijn periode bij NASHUA heb ik nog 
een paar jaar ere-divisie gespeeld in 
Utrecht. Nu ben ik bij Mevo 80 neerge-
streken, een leuke kleine vereniging waar 
het basketballhart op de goede plek zit. Ik 
wil mij dit jaar met veel enthousiasme 
inzetten voor de jeugdopleiding. Samen 
met Ruud, Marijn en Michiel gaan we dit 
seizoen de U12-1, U12-2 en U12-3 de ba-
sis (Fundamentals) bijbrengen van het 
basketball. Ik hoop dat we een leuk sei-
zoen hebben en dat de club meer aanwas 
krijgt van jeugd zodat we een solide basis 
kunnen bouwen voor de toekomst.  


