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Vanuit de zaal en Bestuur 

 

 

.  

Dag,doei,later, tjuusch, bye bye, au revoir, badin 2014!   

Hoi, hallo, servus, hi, salut, saba el nour 2015! 

Ja, ja het jaar 2014 zit er weer op, met vele momen-

ten. De mooie momenten zijn toch de trainingsdinsda-

gen en de wedstrijden. Niet altijd kwa resultaat, maar 

zeker qua enthousiasme van iedereen en de creatieve 

indelingen door de trainers-coaches. Een absoluut 

hoogtepuntje was in ieder geval ook het kampioen-

schap van de heren; daar dromen we nu nog steeds 

lekker van!  Wat gaat er in 2015 gebeuren? In ieder 

geval stopt gydo met zijn activiteiten bij de u10. Dat is 

niet jammer, maar............. heel jammer! De verwach-

ting is dat hij nog wel bij gelegenheid in de zaal zal zijn, 

maar geen tijd meer heeft voor de trainingen ivm stu-

die.  We zeggen wel THX en thumbs up voor deze du-

de!   En ook het studeren houdt een keer op………

hopelijk kunnen we hem dan weer frequent in de zaal 

zien!  Verder beginnen de (meeste) competities weer 

bij nul.  Even het wedstrijdschema in de gaten houden 

wanneer de eerste wedstrijden weer gaan beginnen in 

2015. Op da site! Dit is altijd even een drukke periode 

voor onze wedstrijdsecretaris en webmasterblaster 

baloe; maar dat gaat goed komen.......toch?.............. :-)  

Ook al goede voornemens voor 2015? Nog niet? Hier 

komen er een paar:   

-zowel op dinsdag in burg haamstede als op woensdag 

in zierikzee trainen. -zowel thuis als bij de basketbal 

douchen. -thuis 20 push-ups per dag doen. -thuis 20 sit

-ups per dag doen. -einde van het seizoen dunken. -

begin van de training high-five met de trainert!  

Succes en plezier gewenst in het nieuwe jaar! 

Tot dinsdag 6 januari bij de eerste training! 

 

 

                            

 

 

Basketballer van de maand 

Naam: Dymphema Delfsma 

Woonplaats: Burgh-Haamstede 

Ik  ben 12 jaar en speel in de U14 daar ben 

ik het enige meisje.  

Ik zit op basketbal  vanaf het begin van de 

mini’s dat is ongeveer 6 jaar.  

Ik ga in Middelburg  naar school en zit nu 

in de brugklas.  

Ook train ik 2 keer in de maand mee met 

de Zeeuwse selectie.  

Ik had laatst een toernooi met de  

selectie en toen ben ik geselecteerd voor 

het Rayon Zuid ( dat is de selectie van Lim-

burg Brabant en Zeeland).  Maar ik blijf 

natuurlijk ook gewoon bij mevo80 trainen! 

De eerste helft van het seizoen is nu afge-

lopen en we hebben het als team al goed  

gedaan maar de volgende helft van het 

seizoen gaan we het nog veel beter doen. 
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