
MEVO ’ 80  

Time Out   
 

J A A R G A N G  [ . 4 . ] ,  N R .  [ . 2 . ]  

2 7 - 0 2 - 2 0 1 4  

M E V O  I N F O  

Vacatures: Sponsorcom-

missie, Pr, Secretaris en 

Wedstrijd secretaris. 

Standen 

U16 
1 BV Souburg2     22pt 

2 BV Souburg1     16pt 

3 Mevo’80 12pt 

4 Smokkelhoek 1  8 pt 

5 Marathon.u14   4 pt 

6 Scheldesp.u18   4 pt 

7 BV Volharding   0 pt 

Heren 1 en 2 
1 Mevo’80 1    24pt 

2 Voorwaarts 1 14pt 

3 BV Souburg 2 12pt 

4 Volharding 3     10pt  

5 Marathon 2      10 pt 

6 Smokkelhoek3 10pt 

7 Mevo’80 2  0 pt 

MINI’S U12 
1 Marathon 2    17-34 

2 BV Souburg    17-24 

3 Mevo’80         17-19 

4 Smokkelhoek 17-19 

5 BV Souburg2  15-16 

6 Volharding     17-14 

7 BV SouburgM 17-14 

8 Marathon 2    15-10 

9 Scheldesport  15-8 

10 Mevo’80 2      6-0 

MINI’S U10 
1 BV Souburg     15-30 

2 BV Souburg 2  15-21 

3 BV Souburg 3  15-16 

4 Scheldesport   15-10 

5 Volharding       15-9 

6 Mevo’80             3-4 

7 Marathon        15-4 

8 Marathon 2       6-0 
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Hallo stuiteraars, 

Bij de u16 lopen er tegenwoordig 4  zeer enthousias-

te dametjes rond. Gaat heel goed en zien we ook dat 

iedereen lekker kan komen basketballen: thumbs 

up. De u10 heeft ook de eerste wedstrijden gespeeld 

na de nieuwe indeling. Dit gaat heel goed. Ze heb-

ben ook een paar wedstrijden gewonnen. Gelukkig 

ook een paar verloren...anders gaan ze zo naast hun 

schoenen lopen! Heren 1 staat nog steeds boven-

aan. Maar de competitie duurt 18 wedstrijden!  Dus 

nog even scherp blijven en ook de laatste wedstrij-

den lekker blijven ballen! 

Voorzichtig wordt er ook al naar volgend seizoen 

gekeken, denk aan teamindelingen, maar ook de 

bouw van het nieuwe onderdak in Zierikzee. Hier is 

verder nog helemaal niets definitiefs over, maar we 

willen wel aangeven dat we er mee bezig zijn.  Laat-

ste jaren zijn er ook mogelijkheden geweest om in 

Zierikzee te basketballen. Dit zouden we er wel heel 

errug graag -in- houden! Er komt een nieuw wed-

strijdreglement volgens de NBB waar we volgend 

seizoen mee gaan werken. Verder zijn we in gesprek 

geweest met de gemeente om outdoor basketbal-

veldjes te realiseren, helaas tot nu toe zonder resul-

taat.  Zo wordt er achter de schermen druk gewerkt 

om Mevo80 draaiende te houden zodat iedereen 

lekker kan basketballen.  Onze wedstrijdsecretaris 

zag ze plotseling vliegen, hij zit nu in een simulator in 

Istanbul,  om zich voor te bereiden later een groot 

vliegtuig in de lucht te houden! Een wedstrijdsecre-

taris zorgt dat de competitie goed verloopt en is een 

spin in het web. Wie wil deze eervolle functie op zich 

nemen? Tot zover even wat belangrijke mededelin-

gen en verder gaan we lekker door met basketbal-

len.  

 

 

                            

 

 

Basketballer van de maand 

Naam: Bart Kloet 

Woonplaats: Zierikzee 

Dé Baloe waar Ruud het vaak over heeft in 
zijn wedstrijdverslagen is dan eindelijk 
genomineerd als basketballer van de 
maand! Voordat ik ging basketballen heb 
ik redelijk lang gekorfbald bij All-Ready  in 
Zierikzee. Ik kan me nog herinneren dat 
mijn korfbal-trainer, de broer van Jan-Kees 
(H1), mij enkele keren benoemd heeft als 
‘Slingeraap’ vanwege mijn harde passes 
met de bal. Deze eigenschappen heb ik 
meegenomen naar basketbal, waarbij ik de 
eerste jaren geen één keer heb gedribbeld 
in een wedstrijd, maar alleen maar passes 
gaf. In de vijf à zes jaar die ik nu basketbal 
bij Mevo’80 leer en train ik nog iedere 
week om beetje bij beetje beter te wor-
den. Het is dan ook erg mooi om met een 
goed team mee te kunnen spelen waar-
door we een grote kans hebben om kampi-
oen te worden! Tevens ben ik samen met 
BJ de trainer/coach van de U12. Dus als 
Mevo’80 over 10 jaar op eredivisie-niveau 
speelt, dan kunnen de conclusies snel ge-
trokken worden!  
 
 
 
 Afmelden nieuwsbrief : mjverboom@zeelandnet.nl 
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