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Hallo mevoianen, 

Het seizoen 2014-2015 is nu echt begonnen. De u14 

en u16 hebben meegedaan met het starterstoernooi 

en hebben een hele fijne basketbaldag gehad!  

De heren en de mini s hebben dit langs zich heen 

laten gaan; hebben ook echt wat gemist! Volgende X 

graag weer meedoen! 

De eerste wedstrijden van de competitie zijn ook 

gespeeld. De resultaten waren wisselend: Heren 2 

pakte een hele fijne winst tegen souburg 2. Heren 1 

en de u16....................juist ja..... moeten nog een 

beetje trainen.....! 

Ondertussen allemaal al op de woensdag in de nieu-

we sporthal geweest aan de lange blokweg in Zierik-

zee?!  Nog niet? Tot as woensdag dan! 

Helemaal mooi: vloer doet gewoon zeer aan je ogen 

van de nieuwigheid, mooie baskets die aan de muur 

zitten met armen: thumbs up!  

De tijden: jeugd van 1900-2000 en de heren van 

2000-2100. 

En zo zijn we dus weer lekker aan het ballen met zijn 

allen! Tot de volgende time-out. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Basketballer van de maand 

Naam: Gustavo Pereira Arias 

Woonplaats: Zierikzee 

Geboren in Uruguay, opgegroeid in Rotter-

dam – vanaf mijn twaalfde(precies 673 jaar 

geleden) een fanatiek basketballer.Na 

steeds qua niveau wat stapjes hoger te zijn 

gekomen via verschillende verenigingen; 

Alexandria'66 – Waterdragers en Gunco 

(nu Rotterdam Basketbal) ben ik uiteinde-

lijk zo'n dertien jaar geleden, toen al op 

m'n “ouwe dag”op Schouwen beland bij 

Mevo'80. Jarenlang hier  nog gespeeld en 

later ook als trainer van de Heren veel ple-

zier bij de vereniging gehad. Inmiddels ben 

ik ook een trotse basket-papa, want mijn 

zoon Javier speelt bij de U12!Vanwege 

gezondheidsproblemen heb ik helaas en-

kele jaren de basketbal op een laag pitje 

moeten zetten. Nu het allemaal wat beter 

gaat ben ik met veel overtuiging o.a. trai-

ner en coach van de U14 waar we een gro-

te stap zullen gaan maken dit jaar. Extra 

motivatie is wellicht het feit dat eind vorig 

seizoen Gilbert de kleedkamer bij de heren 

binnen kwam; 25 jaar geleden was ik in 

Rotterdam al zijn trainer bij de U14! De 

cirkel is weer rond. Voorlopig zal ik zelf in 

ieder geval op de woensdagavond fanatiek 

mee blijven spelen. Tot ziens. 

Afmelden nieuwsbrief : mjverboom@zeelandnet.nl 
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