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Hallo basketballers, 

Kijk maar eens goed naar de standen links. Nee, nu niet op je mo-
biel gaan lopen zoeken! 

Gewoon hier in het linker gedeelte van de (weer fantastische) 
Time-Out! NICE; U14 en U16 doen hartstikke goed mee om de 
eerste plaatsen! Ze zijn er nog zeker niet, maar het gaat wel su-
per. De trainers en coaches zijn hartstikke trots op jullie en lopen 
nu alleen nog maar met de duimen omhoog (Thumbs up dus!!).  

Dus ouders, kennissen en vriendjes & vriendinnetjes; wil je nog 
een leuke invulling hebben voor de vrijdagavond?  Kom allemaal 
lekker kijken naar de laatste wedstrijden van deze kanjers. 
Schreeuw, klap ze naar de laatste overwinningen!!!!  Verder moe-
ten we de datum zaterdag 18 april nog een keertje noemen. Het 
stukje tekst op de mevosite staat hieronder. Komt er op neer dat 
we met mevo 80 op het havenplein in Zierikzee staan deze dag en 
daar de basketbal (en mevo 80) mogen vertegenwoordigen en 
promoten. We hopen dat jullie dat ook bekend maken thuis,  op 
het werk, op school, etc etc. en zelf ook meedoen en-of komen 
kijken. Dan wordt het een fantastische dag! 

Een stukje over het nieuwe bestuur moeten we ook vermelden. 
Men zit niet stil! 

Over het aankomende nieuwe seizoen wordt nagedacht en er 
worden voorbereidingen getroffen. Hopelijk kunnen we in de vol-
gende Time-Out met een heel fijn nieuwtje komen....?! ...dat zien 
we dan dus eventueel in de volgende editie van de Time-
Out.......nog even geduld. 
 

Tot daar aan toe: blijf aan de bal en laat hem gaan......... 

 

 

 

 

 

Basketballer van de 

maand 

Naam: Jorgos Woonplaats: Zierikzee 

Ik ben Jorgos 11 jaar en ik woon in 
Zierikzee.  Mijn hobby’s zijn gamen, 
tekenen, zwemmen met mijn vrien-
den en natuurlijk basketbal. Mo-
menteel zit ik in groep 8. Volgend 
jaar ga ik naar de middelbare 
school in zierikzee.  Ik zit nu onge-
veer 3 jaar op basketbal en vind het 
super leuk. Ik speel zowel bij de U12 
als bij de u14 met B.J en Ko als trai-
ner/coach bij de u12.  Volgend jaar 
ga ik van de U12 af en word ik vaste 
speler bij de U14. Bij de U14 ben ik 
nog  bankspeler en mijn positie is 
daar guard met Gustavo en Patrick 
als trainer/coach en ik heb het bij 
beide teams super naar me zin.  Bas-
ketbal vind ik erg leuk , omdat het 
gezellig is doordat het een teamsport 
is. Het is een snelle sport met veel 
bewegingen en je altijd alert moet 
zijn in het hele spel.   
Het leukste vind ik de thuiswedstrij-

den omdat het een vertrouwde plek 

is. En natuurlijk ook lekker dichtbij. 

Veel basketbal plezier !  

Groetjes Jorgos 
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