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Vacatures: 

Sponsorcommissie, PR, 

Trainer, Secretaris,   

Redacteur Time Out 

Sport2000: 

Voor alle Mevo’80 le-

den 5% korting ten alle 

tijden op basketbalarti-

kelen bij Sport2000 

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!! 

Sparta 

Woensdag 27/3 speelt 

het Heren team een 

vriendschappelijke wed-

strijd in Middelharnis 

S T A N D E N  

N I E U W E  

P O U L !  

 U18: 

1. Scheldesport 12pt 

2. Mevo’80  8pt 

3. Souburg 2 6pt 

4. Smokkelhoek 2 4pt 

5. Marathon 2 4pt  

6. Volharding 2 4pt 

 

Heren: 

1. Marathon 2 10pt 

2. Souburg 2 10pt 

3. Smokkelhoek 3 8pt 

4. Mevo’80 8pt 

5. Voorwaarts  2pt 

6. Volharding 3 2pt 

Nieuwsbrief Mevo’80 

 www.mevo80.nl  

  Vanuit de zaal: 
Hallo basketballers, 

 

Het is alweer eind maart; het tweede gedeelte van 

seizoen vliegt voorbij. Maar we zijn er nog niet. Een 

paar wedstrijden moeten nog gespeeld gaan worden. 

Het bestuur van Mevo is wel al vooruit aan het kijken: 

denk aan de teamindelingen voor volgend jaar en 

daarbij natuurlijk ook weer trainers en coaches. Is niet 

altijd even makkelijk. Mocht iemand zich geroepen 

voelen om wat te willen en kunnen doen voor vereni-

ging? Neem even contact op met Arthur Scheele of 

Ruud Groeneveld. Alle hulp is welkom! 

Omdat we groeiende zijn wordt er ook gekeken naar 

meer trainingsuren. In Westerschouwen en-of in Zie-

rikzee. Zijn opties, maar nog niets definitiefs. 

Verder staat er een bezoek naar de Harlem Globe-

trotters op het programma. Op 4 april spelen ze in 

Den Bosch. Helaas gaan we niet met 1 hele grote toe-

ringbus er naar toe, maar wel met enkele auto's. Het 

gaat een fantastische avond worden!!! 

Nog even een stand van de teams van Mevo 80: 

-mini's: spel en samenspel wordt steeds beter, voor-

zichtig worden er punten gehaald. 

-u18: doen niet meer mee voor het kampioenschap, 

doordat ze een paar keer niet scherp waren en daar-

door met enkele punten verschil hebben verloren. 

-heren: staan in de middenmoot: aankomende weken 

moet blijken: naar boven of naar beneden........ 

Afgelopen dinsdag 19 maart nog een clinic gehad van 

aleco ism proball. Was een geslaagde avond voor de mini's en de u18. Veel basis gedaan van het bewe-

gen, kracht en coordinatie. Viel niet altijd mee! Nogmaals dank aan Niek en Frank voor deze clinic! 

Thumbs up! 

 

Veel plezier en resultaat gewenst aankomende weken!! 

 

CU on the court! 

Basketballer van de maand 

Naam:  

Annabel van Dam 

Woonplaats:  

Burgh-Haamstede 

 

Ik word geïnterviewd door mijn vader 

Waarom zit je op basketbal? 

Omdat het een super leuke sport is. Ook 
andere sporten zijn leuk maar het leuke 
aan basketbal is dat je het samen doet en 
dat het altijd door gaat want we spelen 
binnen.  

Wat is je favoriete positie? 

Overal en nergens zolang je er maar goed 
kunt basketballen. 

Wie bewonder je en waarom? 

Mijn coach Gerard omdat hij super goed is 
in basketbal en coachen. Van eredivisie-
clubs weet ik niet zoveel dus heb ik daar-
over geen mening. 

Wil je verder nog wat kwijt? 

Kom allemaal op basketbal want dan kun-
nen we ook een U14 maken en nog meer 
teams. 

Annabel. 


