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V A C A T U R E S :  

Secretaris  

 

 

S T A N D E N :  

De standen van alle teams zijn te 

vinden op de website van  

BC Vlissingen. 

http://bcvlissingen.nl/

index_bestanden/standen.htm

  

Nieuwsbrief Mevo’80 

Vanuit de zaal en Bestuur 

 Basketballer van de maand: 

Niels van der Wekken (16 jaar) 

Woonplaats :  Burgh-

Haamstede 

Ik zit op de Isaac Beeckman Acade-

mie in Kapelle en doe havo in het 4de 

leerjaar.  

Zelf ben ik begonnen met basketbal-

len in 2010, dit kwam door mijn va-

der, omdat ik altijd leuke verhalen 

hoorde over het basketbal.  Toen ik 

begon kwam was er net een mini 

team opgericht. Zelf oefende ik veel 

op het schoolplein van de basisschool 

in de pauzes, , helaas heb ik er nu 

minder tijd voor vanwege school.   

Op dit moment speel ik bij de u14 

waar ik het erg naar mijn zin heb en 

veel leer van de trainers!  Ook zijn we 

de eerste helft van het seizoen 3de 

geworden waardoor we nu in een u14/

u16 competitie zitten, hierdoor vindt 

ik dat we meer uitdaging krijgen, daar 

worden  we alleen maar beter door. 

Tot ziens in de sporthal! 

 
 

        Hallo mevoianen, 
 
Eerst maar beginnen met het noemen van twee data: 
zaterdag 5 maart en zaterdag 12 maart: minitoernooien in 
westerschouwen. 
We hopen dat dit nog meegenomen kan worden in deze time-
out. Natuurlijk hopen we ook op veel publiek incl veel 
decibellen! :-) 

        Het seizoen is volop bezig en we hebben niets te klagen wat 
dat betreft. Een mooi momentje om vooruit te kijken naar 
volgend seizoen, wat het bestuur gedaan heeft. Dan zien we 
veel goede mooie dingen, maar ook een paar probleempjes! 
Voor het aankomende seizoen zijn we op zoek naar: 

        1 nieuwe wedstrijdsecretaris: 
Deze plant de wedstrijden in,  inclusief tafelaars en evt. 
scheidsrechters. Verder staat hij in contact met de nbb en de 
zeeuwse basketbalbond. In principe kan iedereen dit doen! 
Maar het moet dus wel gedaan worden! Voor vragen en 
aanmeldingen kan men contact opnemen met ruud 
groeneveld (ruudnorth@hotmail.com). 

        2 trainers en coaches: 
Voor de jeugdteams (niet voor de U12) zijn we op zoek. Het is 
handig als een trainer-coach functie ingevuld wordt door 1 
persoon. Maar er zijn zeker mogelijkheden om dit te delen. 
Dus 1 iemand verzorgt de trainingen en een ander iemand 
gaat als coach mee met de wedstrijden. Voor vragen en 
aanmeldingen kan men contact opnemen met ruud 
groeneveld (ruudnorth@hotmail.com). 

        Voor bovenstaande hopen we op reacties! Alleen dan kunnen 
we de vereniging op een normale manier laten draaien. Indien 
deze niet komen, dan .............. moeten we verder kijken..... :-(  
 
Dat was best even een brokje-serieuze-informatie. Laten we 
afsluiten met de mededeling, dat we nu nog volop in het 
seizoen 2015-2016 zitten! Veel plezier en resultaten voor de 
resterende wedstrijden! 
 
Tot de volgende sessie in de volgende time-out. 
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