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M E V O  I N F O  

Vacatures: 

Sponsorcommissie, PR, 

Trainer, Secretaris 

Sport2000: 

Voor alle Mevo’80 le-

den 5% korting ten alle 

tijden op basketbalarti-

kelen bij Sport2000 

Clinics: 

Vorige week  druk bezig 

geweest met clinics op 

de Pontes 

Afmelden wedstrijd: 

Een paar dagen van te 

voren afmelden voor 

een wedstrijd wordt 

niet meer geaccepteerd 

Wees er vroeg bij!! Het 

rooster is al bekend!! 

S T A N D E N  

N I E U W E  

P O U L !  

 U18: 

1. Mevo’80 6pt 

2. Scheldesport 4pt 

3. Smokkelhoek 2 4pt 

4. Souburg 2 2pt 

5. Marathon 2 2pt  

6. Volharding 2 2pt 

 

Heren: 

1. Souburg 2 6pt 

2. Marathon 2 4pt 

3. Smokkelhoek 3 4pt 

4. Volharding 3 2pt 

5. Voorwaarts  0pt 

6. Mevo80 0pt 

Nieuwsbrief Mevo’80 

 www.mevo80.nl  

  Vanuit de zaal: 
Hallo basketballers, 

 

Hier is tie weer; de time-out met voldoende informa-

tie.  

We zijn alweer een aantal weken bezig in het nieuwe 

jaar. We hebben ook kunnen merken dat er een paar 

mensen op (wintersport) vakantie waren; bij sommige 

trainingen was de opkomst........bescheiden....... Dat 

hoort er ook een beetje bij. Wat verder op viel is, dat 

er een aantal leden ziek waren. Jammer genoeg moes-

ten we hierdoor een zaterdagochtend voor mini 2 

afzeggen. Ook aangevuld met spelers van mini 3 was 

het gewoon onmogelijk om een team op pad te stu-

ren.........helaas...... Hier kunnen we niets aan doen en 

laten we hopen dat het eenmalig is en we allemaal -

fris en fruitig- blijven! 

Een aantal spelers van Mevo’80 is ondertussen druk 

bezig met het spelen van selectiewedstrijden. De aan-

komende weken zal blijken of ze erbij mogen blijven 

of afvallen. We hebben wel begrepen dat het leuk en 

leerzaam is! En dat is toch mooi meegenomen! 

Verder gaat het -lekker- bij de mini s. Een aantal spe-

lers zijn doorgeschoven naar mini 2 en pikken het lek-

ker op. Bij de u18 lopen ondertussen wekelijks 10-12 

spelers rond op de trainingen. Dit is ook meer dan een 

paar maanden terug. Doordat 5-tegen-5 gespeeld kan 

worden, worden de trainingen dus nog aantrekkelijker. 

Verder zijn Arthur, Ruud, Gydo en Richard nog een weekje op de Pontes geweest. Hier zijn een aantal 

clinics verzorgd aan, vooral, de onderbouw. Dit doen we ondertussen al weer een aantal jaar met we-

derzijds genoegen en ook enkele nieuwe aanmeldingen. 

Verder wordt er binnen de vereniging ook al vooruit gekeken. Ideeën over nieuwe teamindelingen, trai-

ner, coach worden opgeschreven en besproken. Hierdoor hopen we goed voorbereid te zijn op het 

nieuwe seizoen. Maar goed, eerst maar dit seizoen tot een goed einde brengen. De u18 doet goed mee 

om de eerste plekken. De heren hebben geen punten gepakt tegen de, op papier, sterkere tegenstan-

ders, maar hopen aankomende weken dan toch de punten te gaan pakken. De mini s gaan aankomende 

wedstrijden ook punten pakken! Als iedereen weer fit is en de trainingen tot uiting gaan ko-

men.........gaat dit helemaal goed komen! 

 

Veel plezier en punten toegewenst!  

Basketballer van de maand 

Naam:  

Nog in te vullen 

Woonplaats:  

onbekend 

 

Tja wat nu, elke maand wordt ik weer 
gevuld met al de basketbalinformatie van 
de fantastische basketbalvereniging 
Mevo’80. Mijn naam is Time Out, de 
nieuwsbrief van Mevo’80.  

Geboren op 6 december 2011. Nu anno 
2013 alweer bezig met mijn 3e jaargang. 
Echter op dit moment druk opzoek naar 
iemand die mij wil gaan vullen!! 

Mijn huidige redacteur heeft allemaal 
grote plannen om voor een half jaar naar 
het buitenland te vertrekken. Jammer 
maar waar. Dus ben ik heftig op zoek naar 
iemand die mij in leven wil houden.  

Vandaar mijn oproep aan al mijn trouwe 
lezers: Wie gaat mij vullen? Detail: mees-
te kopij wordt aangeleverd. 

Een basketbalgroet, 

Time Out  

Ps. Laat het weten bij: mvdmaas@live.nl 


