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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     16pt 

3 Mevo’80 10pt 

4 Smokkelhoek 1  4 pt 

5 Scheldesp.u18  2 pt       

6 Marathon.u14   0 pt 

7 BV Volharding   0 pt 

 

Heren 1 en 2
  
1 Mevo’80 1 18pt 

2 Voorwaarts 1 12pt 

3 BV Souburg 2 10pt 

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: 
 

 

Beste leden , aanhang , sponsoren en belanghebben-

den, Als voorzitter wil ik eerst iedereen bedanken 

die direct of indirect zijn of haar steentje bijdraagt of 

heeft bijgedragen aan onze vereniging in 2013. An-

derzijds loopt ons speelseizoen  van sept tot juli. Nu 

al doen  onze wedstrijd-teams  het redelijk tot goed  

en  zit er een stijgende lijn in. Een woord van dank 

aan de nimmer uitputtende inzet van onze trainers/

coaches  die er toch maar elke keer staan. Ook heb-

ben we al een hele tijd een CIOS  stagiaire in ons 

midden, bij de mini’s 2. We hopen dat we dit eerste 

contact voor de toekomst mogen behouden: ook wij 

kunnen nog wel eens wat leren van anderen! We 

hebben het  jaarlijks terugkerend  gratis en zaalver-

vangende uitstapje achter de rug; een alternatieve 

trainingsavond ,bowlen, Toch een avond van bewe-

gen en gezellig  iets samendoen. Om dit alles moge-

lijk te maken , zijn er regelmatig mensen achter de 

schermen bezig met onze vereniging , om het draag-

vlak breed te houden. Nieuwe folders ontwikkelen 

en laten drukken, wedstrijden regelen, praten over 

een trainingsavond in het toekomstige nieuwe on-

derdak, vergaderingen bijwonen op regionaal en 

landelijk niveau  en soms cursussen laten volgen 

voor ons kader. Dus veel vrijwillige tijdbesteding, we 

doen het graag maar we kunnen en willen het niet 

alleen doen. Het runnen van een vereniging is leuk, 

geeft  ons contacten, is soms leerzaam en geeft vol-

doening. Dus hoe meer zielen, hoe minder werk 

voor ieder apart. Laat uw talenten zien als ouder/

voogd of belanghebbende en kom helpen. Samen 

kunnen we er iets moois en leuks van  maken. 

Arthur Scheele Voorzitter Mevo’80 

 

 

                            

 

Basketballer van de maand 

Naam: B.J. van Pelt 

Woonplaats: Scharendijke 

Yes yes y’all! Dan mag ook ik éindelijk 
in de time-out verschijnen! Uiteraard 
lang van gedroomd en door veel steek-
penningen en aandringen is het nu zo 
ver! Maar ja, wat moet je dan is ver-

tellen! Ik ben 25 jaar, zit nog op 

‘school’,werk daarnaast in Rotterdam, 
hobby’s: drumband, motorrijden en 
basketballen. Dat gaat geen spannend 
verhaal worden! Let’s talk basketball! 
Mijn Mevo loopbaan is al wel wat jaren 
bezig. Wanneer ik precies gestart ben 
weet ik niet meer,maar ik ben begon-
nen bij de mini’s. (ben sindsdien ook 
niet heel veel meer gegroeid) met fan-
tastische trainingen van Henk! Na mijn 
U12 tijdperk ben ik er even tussenuit 

gegaan om vervolgens weer bij de 

U16/U18 te gaan basketballen.  Toen 

ik de overstap mocht maken naar de 

heren ben ik samen met Michel Kos-
tense trainer geweest van de U18. In-
middels speel ik bij het 1e heren team 
van Mevo en train ik met veel plezier 
de sterspelers van de toekomst bij 
Mevo’80 (U12)! Rest mij nog te zeggen 
dat ik iedereen heel veel basketbal 
plezier wens bij Mevo’80 en nodig ik  
iedereen alvast uit voor het kampi-
oensfeestje van de Heren 1  

Ciao, B.J. 

 

 

Afmelden Nieuwsbrief mjverboom@zeelandnet.nl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


