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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 Souburg1     16pt 

2 BV Souburg2     10pt 

3 Mevo’80  8 pt 

4 Smokkelhoek 1  4 pt 

5 Volharding 2   0 pt       

 

Heren 1 en 2
  
1 Mevo’80 1 14pt 

2 BV Souburg 2 10pt 

3 Voorwaarts 1  8 pt 

4 Marathon 2       8 pt 

5 Smokkelhoek3  8 pt 

6 Volharding 3  6 pt 

7 Mevo’80 2  0 pt 

   

MINI’S U 12 
1 Marathon 2    9-18 

2 Mevo80 1     12-15 

3 Smokkelhoek 9-13 

4 BV Souburg     9-12  

5 BV Souburg M 9-12 

6 Volharding 9-6 

7 BV Souburg 2  9-6 

8 Marathon 2  9-6 

9 Scheldesport 9-2 

10 Mevo80 2   6-0 

 

    

Nieuwsbrief Mevo’80 

 www.mevo80.nl  

  

Vanuit de zaal:  

 

Hallo mevoianen, 

Het jaar 2013 zit er alweer bijna op. Dit jaar kunnen 

we echt kerst en oud & nieuw vieren. Geen wedstrij-

den in deze periode en ook geen trainingen, omdat 

deze echt op de feestdagen vallen. Pak de rust en de 

oliebollen en zorg dat je er weer fit en met power 

tegenaan kunt in januari. De eerste trainingen zijn op 

dinsdag 7 januari op de normale tijden. Het mini-

thuis-toernooi was een succes. Fluiten, tafelen, spe-

len, aanwezig zijn......... iedereen op zijn eigen ma-

nier. Een woord van dank aan deze mensen, maar in 

het bijzonder aan Bart en BJ die het goed georgani-

seerd hadden! Thumbs up! Gelijk goede actie in het 

nieuwe jaar: per 1 januari gaat mini 2 naar de u10-

competitie. Daar hopen we dat ze lekker kunnen bas-

ketballen en punten gaan pakken! Verder is er zater-

dag 11 januari weer een u12-u10-toernooi in Wester-

schouwen. We rekenen er weer op dat er flink geta-

feld en gefloten wordt door iedereen. Ouders, 

vriendjes, kennissen; kortom iedereen, is welkom om 

lekker te komen kijken. Vanaf 900 uur tot ongeveer 

1300 uur. Bart en BJ regelen het weer. Be there..... 

Als laatste wensen wij iedereen natuurlijk:  

Prettige feestdagen en een gezond en sportief 2014 

toe! 

Basketballer van de maand 

Naam: Jonah Munnik 

Woonplaats: Brouwershaven 

Ik ben 9 jaar en zit in gr. 6 van basisschool  

de Schouw.  

Ik houd van drummen en lezen. 

Vooral de boeken uit de serie “het leven 

van een loser” vind ik erg leuk. 

Mijn trainer is Gydo Scheele, hij is altijd 

wel erg aardig en doet de dingen nét een 

beetje anders dan de andere trainers. 

Dat is wel leuk. Het leukste van de trai-

ning vindt ik kat-en-muis: dan moet je 

met je basketbal dribbelen en zo probe-

ren niet af te raken. 

 

 

 

Als je deze nieuwsbrief niet meer wil ont-

vangen (dat kan ik me niet voorstellen!) 

dan graag afmelden via  

mjverboom@zeelandnet.nl 

Belangrijke data: 

11 Januari  Thuistoernooi voor alle mini’s. De voor-

bereidingen zijn in volle gang, we kunnen nog de 

nodige hulp gebruiken,  Aanmelden: bjen-

bart@mevo80.nl 

toernooi is van 9.00-13.00uur, in Sportcentrum Wes-

terschouwen. 



 

 

 

 

 

Aktie foto Heren 1—Heren 2 22 nov. J.l. 
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