
MEVO ’ 80  

Time Out   
 

J A A R G A N G  [ . 4 . ] ,  N R .  [ . 7 . ]  

3 0 - 1 1 - 2 0 1 4  

M E V O  I N F O  

Vacatures: Sponsorcom-

missie, Pr en Secretaris. 

 

Standen 

MINI’S U12 
1 Volharding 6-12 

2 Marathon        10-16 

3 Souburg 2 9-14 

4 Volharding 2   12-12 

5 Souburg m         9-11 

6 Mevo’80          12-11 

7 Souburg             9-11 

8 Scheldesport  10-15 

9 Marathon 2         6-3 

10 Volharding 3     0-0 

11 Scheldesport2  9-0 

  
   

U14 
1 Volharding 12 

2 Souburg 1 8 

3 Marathon 6           

4 Mevo’80 4 

5 Rayon zuid 2 

6 Scheldesport 2 

7 Smokkelhoek 2 

8 Souburg 2 2 

U16 
1 Marathon 12 

2 Souburg 1 8 

3 Volharding 1 6 

4 Mevo’80 4 

5 Volharding 2 2 

6  Souburg 2 0 

 

HEREN 1 
1 Souburg  18 

2 Marathon 12 

3 Volharding 6 

4 Smokkelhoek 6 

5 Mevo’80 6 

6 Voorwaarts 0 

 

Nieuwsbrief Mevo’80 

 www.mevo80.nl  

  

Vanuit de zaal en Bestuur 
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Hallo basketballers, 

Ook dit jaar ben ik weer onderweg naar mevo, 

maar niet met een heel groot mooi kado. Wel met iets lekkers en 

gezond (?) 

strooi het dit jaar aub niet in de zaal rond.  Over de november-

maand heb ik de volgende torrie vernomen: veel enthousiasme 

en actie in de hal,  gecombineerd met goed spel rondom die grote 

oranje bal. 

Dat is hetgene waardoor het publiek zou moeten komen! Ook in 

Zierikzee zijn er trainingsuren, 

op de woensdag van 7 tot 9. Ook nu weer in de hal, dus nooit in 

de regen. 

Komt elke week, en leg de tegenstander in de luren! Een flessen-

actie was er via Ans, 

dat was een goede actie............een echte kans. De jeugd ging 

langs huizen en deuren, 

nu moest het gebeuren. Het eindresultaat is een heel be-

drag:177,75 euro....................g-o-e-d-e-d-a-g! Andre, de penning-

meester, ook heel blij. Het gaat goed besteed worden, zei hij. 

Thumbs up! zei piet meteen.en zo is het: voor iedereen. Beste 

vriendjes en vriendinnetjes en bj,Ga zo door, holladiejee! Ook 

volgend jaar ben ik weer in het land en bezoek dan vast en zeker 

mevo 80,de lauwste vereniging op Schouwen-Duiveland! Een 

hartelijke groet van sint en zijn pieten,en..........blijven basketbal-

len en er van genieten........! 

Ingezonden stukje van Co: Ik ben afgelopen zomer naar het bas-

ketbalcamp in landsmeer geweest. Het is leuk en je leert er vooral 

heel veel van. De coaches op het camp zijn erg goed. Sommige 

coaches zijn Amerikaans dus daar moet je engels tegen praten. 

Voor de rest is er de hele week basketbal. Je slaapt op veldbedjes 

in de zaal.      s' Ochtends opstaan en eten in de cantine. In de 

kantine hangt een groot scherm waar we naar basketbal wedstrij-

den of filmpjes kijken. Daarna ga je basketballen. Je word dan 

ingedeelt in de positie waar je speelt en daar maken ze je dan 

beter in. Woensdag is er ouderdag en kun je je opgeven om tegen 

de coaches te spelen met anderen. Vrijdag's zijn er spelletjes en 

barbeque om af te sluiten. Zaterdagochtend is de laatste training 

en krijg je een camp tenue met een basketbal en je rapport van 

hoe je het gedaan hebt en of je beter bent geworden. 

www.mariobennes.nl  

 

 

                            

 

 

Basketballer van de maand 

Naam: Fija Bardoul 

Woonplaats: Nieuwerkerk 

Ik ben 15 jaar, ik speel in de u16. Ik speel 

nu ongeveer een jaar bij Mevo 80  vind 

basketbal  ontzettend leuk. Ik heb eerst 4 

jaar op dansen gezeten en toen ben ik  3 jaar 

gaan voetballen,  Mijn Broer Anton heeft eerst 

op basketbal gezeten ik ging vanaf kleins af aan 

mee met hem ik was dan ook elke training en 

wedstrijd aanwezig om te kijken naar hem, 

toen vond ik basketbal al heel erg leuk maar het 

leukste leek me dan wel om ook mee te 

doen,  maar helaas ik was toen een jaar of 5 

maar toen waren er nog geen mini,s. In het 

begin was ik het enigste meisje vond dat hele-

maal niet erg had wel naar me zin in het jon-

gens team veel minder gezeur en waren veel 

fanatieker op en duur nam ik een keer me bes-

te vriendin mee Sofie zei vond het zo leuk en 

ging ook op basketbal. Uiteindelijk kwamen nog 

meer meiden erop het aantal word zelfs zo 

groot dat we misschien volgend seizoen wel 

een meiden u18 team kunnen vormen,  maar 

we komen nog 2 meiden te kort.  In mijn vrije 

tijd doe ik aan basketbal, hardlopen en paardrij-

den.  Ik ga ook graag uit met vrienden in het 

weekend, maar eerst focussen op  school want  

ik zit in mijn tentamens! 

Afmelden nieuwsbrief : mjverboom@zeelandnet.nl 
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