
MEVO ’ 80  

Time Out   
 

J A A R G A N G  [ . 4 . ] ,  N R .  [ . 3 . ]  

3 1 - 0 3 - 2 0 1 4  

M E V O  I N F O  

Vacatures: Sponsorcom-

missie, Pr, Secretaris en 

Wedstrijd secretaris. 

Sport 2000: Voor alle 

leden van Mevo’80 5% 

korting op basketbalar-

tikelen bij Sport 2000 

Standen 

U16 
1 BV Souburg2     28pt 

2 BV Souburg1     16pt 

3 Mevo’80 16pt 

4 Smokkelhoek 1 10pt 

5 Scheldesp.u18   8 pt 

6 Marathon u14   6 pt 

7 BV Volharding   0 pt 

Heren 1 en 2 
1 Mevo’80 1         28pt 

2 Volharding 3 18pt 

3 BV Souburg 2 18pt 

4 Marathon 2       16pt  

5 Voorwaarts 1    10pt 

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 

Nieuwsbrief Mevo’80 

 www.mevo80.nl  

  

Vanuit de zaal en Bestuur 

 

 

 

Hallo basketballers, 

Hier al weer de Time-Out van maart. 

We naderen het einde van het seizoen. Maar we heb-

ben nog eventjes te gaan met nog een aantal leuke 

dingen. Te beginnen op 19 april. Het mini-gala in 

Goes. Hartstikke leuk was het afgelopen jaren met 

een mixtoernooi basketbal en s middags nog even 

lekker plonzen met zijn allen. Iedereen kijkt er volgens 

mij al naar uit, inclusief de trainer-coaches!Verder is 

er die dag op het schoolplein van de St Willibrordus-

school te Zierikzee het begin van de nationale sport-

week. Mevo 80 doet er natuurlijk ook aan mee. We 

gaan een basketbalclinic houden en een demo-

streetbasketbalwedstrijd. Om 1000 uur gaan we alles 

klaar zetten en om 1300 gaat het spektakel beginnen. 

Wij zijn niet de enige. Deze dag zijn er de volgende 

sporten-activiteiten: hockey, tennis, klimwand, spring-

kussen, helemaal lauw! De hele week wordt er overi-

gens van alles gedaan: check it out op 

www.mevo80.nl   Nog even lekker de laatste wedstrij-

den spelen voor de teams van mevo 80. Doe er je best 

voor en pakken.......die twee punten. 

Wij willen ook nog even opmerken dat we in mei seri-

eus gaan kijken naar het nieuwe seizoen. En natuurlijk 

er ook weer een algemene ledenvergadering komt 

rond deze tijd. 

Lekker blijven stuiteren ......en tot de volgende Time-

Out. 

 

 

Team van de maand 

Naam: Mevo’80 heren 1 Kampioenen!!! 

Het dreamteam bestaat uit: 
Baloe: gooit zijn passes horizontaal over 
het hele veld (en af en toe door de stoelen 
heen), drietjes aan de lopende band en 
webmasterblaster. 
BJ:weet nog niet dat hij ook een rechter-
hand heeft, heeft zijn eigen vocabulaire de 
BJ..de konjo… en gedreven door zijn eigen 
ADHD. 
Jankees: onze kilometervreter in en buiten 
het veld…..Dordrecht enzo......balvast met 
hoofdletters! en nooit haar voor zijn ogen. 
Ko:1.50 m groot en net uit de mini ‘s, maar 
nu al in heren 1 en elke week scouts van 
vlissingen en de nba op de tribune voor 
hem! 
Klaasjan:groeit nog steeds...zowel in de 
lengte als in prestaties...........gooit ze er 
het liefste van afstand in en .....met zijn 
ogen dicht en de langste van-der-Maas-
brother. 
Michiel:heeft enkels die meer dan 360 
graden kunnen bewegen, heeft zoveel 
punten heeft gescoord, dat ik gewoon de 
tel kwijt ben geraakt....en liever in de 
sneeuw is dan op het basketbalveld. 
Marijn:onze supersub van de tweede helft 
van het seizoen, thumbs up voor zijn ge-
duld en het kweken van zitvlees en de glo-
betrottert onder de van-der-Mazen. 
Michel:goede bijdrage tot 1 januari, daar-
na toch voor het nog grotere geld gekozen,  
Ziet ze vliegen. Ruud: heeft zoveel respect 
voor het hele team dan ik alleen kan be-
denken: trotse trainert-coach, die blij is  
om dit mee te maken, thumps up voor het 
dreamteam en on the site… ook wat speel-
minuten heeft kunnen maken. 
 
Namens de redactie van Harte ! 
 

Afmelden nieuwsbrief : mjverboom@zeelandnet.nl 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


