
MEVO ’ 80  

Time Out   
 

J A A R G A N G  [ . 3 . ] ,  N R .  [ . 7 . ]  

2 5 - 1 0 - 2 0 1 3  

M E V O  I N F O  

Vacatures: 

Sponsorcommissie, Pr, 

en Secretaris. 

Sport 2000 

Voor alle leden van  

Mevo’80 5% korting 

Ten alle tijden op bas-

ketbalartikelen bij Sport  

2000. 

 

Standen 

U16 
1 BV Souburg 1     4 pt 

2 BV Souburg 2  2 pt 

3 Mevo’80  0 pt 

4 Smokkelhoek 1  0 pt 

5 Volharding 2   0 pt      
  
  
   

 

 

Heren 1 en 2 
1 Smokkelhoek 3  4 pt 

2 Mevo’80 1  4 pt 

3 BV Souburg 2  4 pt 

4 Marathon 2  4 pt 

5 Voorwaarts 1  2 pt 

6 Volharding 3  0 pt 

7 Mevo’80 2  0 pt 

    

 

Kijk voor wedstrijd- 

verslagen en andere  

nieuwtjes ook eens 

op de website: 

www.mevo80.nl 

 

Nieuwsbrief Mevo’80 

 www.mevo80.nl  

  

Vanuit de zaal:  

Hallo mevoianen, 

We zijn al weer bijna twee maanden aan het basket-

ballen. De competities nemen ook al bepaalde stan-

den aan. Mini 2 speelt ook wedstrijden en dat is su-

perspannend en leuk. De eerste overwinning moet 

alleen nog komen.............Voor mini 1 is de nieuwig-

heid van het wedstrijd spelen niet meer aanwezig. Er 

wordt goed gebasketbald en partijen worden gewon-

nen! Het team speelt dan ook mee om de eerste 

plaatsen. De u16 heeft gelukkig nog een paar nieuwe 

talentjes weten te strikken en spelen en trainen en-

thousiast om er een team van te maken. Ondanks 

een eerste wedstrijdnederlaag. Martin Pikard helpt 

op de trainingen en zijn inbreng wordt door iedereen 

gewaardeerd. Bij de heren tenslotte is de opkomst 

prima. Heren 2 heeft het niet heel makkelijk. Het 

team moet elkaar nog weten te vinden, waarbij er 

wel duidelijk vooruitgang is. De eerste winstpartij 

moet en gaat nog komen. Heren 1 laat zien, dat ze 

elkaar beter weten te vinden in het veld. Doen, voor-

lopig, mee om de koppositie. Verder is het deze en 

gene misschien opgevallen dat mevo 80 regelmatig in 

DE kranten staat (Ons Eiland en de Wereldregio). De 

coaches en trainers doen hun best om wedstrijdver-

slagen bij Ruud af te leveren. Hij stuurt ze dan weer 

door naar de kranten. Voor allemaal: thumbs up!  

Basketballer van de maand 

   

 

 

 

 

Naam: Pip Munnik, 13 jaar 

Woonplaats: Brouwershaven 

 

Sinds twee jaar zit ik op basketbal, samen 

met mijn broertje Jonah. Mijn grote broer 

Bram zat eerst ook op basketbal. Ik heb 

ook nog een grote zus, Janou, maar die 

studeert al. Ik vind de partijtjes spelen 

altijd het leukst om te doen. Ik zit in Goes 

op school, op Mytylschool De Sprienke. 

Mijn hobby’s zijn: naar muziek luisteren, 

zingen, tv kijken en buiten spelen. Mijn 

favoriete tv-programma is Politie op je 

hielen.  

 

 

 

Als je deze nieuwsbrief niet meer wil ont-

vangen (dat kan ik me niet voorstellen!) 

dan graag afmelden via  

mjverboom@zeelandnet.nl 

 

 

 

Belangrijke data: 

Week 46 en 47 Clinics voor alle basisscholen van 

Schouwen-Duiveland,  in ieder geval in Sporthal On-

derdak. Hulp is welkom op beide woensdagmiddagen 

14 Dec. Thuistoernooi voor alle mini’s. De voorberei-

dingen zijn in volle gang, ook hier kunnen we nog 

hulp gebruiken. Aanmelden: bjenbart@mevo80.nl 

Het toernooi is van 9.00-13.00uur,  Sportcentrum  

Westerschouwen. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


