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Basketballer van de maand 

  

 

 

 

 

Naam:  Niels van der Wekken 

Leeftijd:  12 jaar 

Positie: Center 

 Ik woon op Appelmeet 9 in Burgh-

Haamstede. Ik zit in groep 8 en ben 12 

jaar.  

Mijn hobby’s zijn: Basketbal: het is 

gewoon leuk en gezellig. Lego: je kunt 

er mooie dingen van maken. Scouting: 

we doen veel in de natuur. Tromme-

len: ik loop mee in de optochten bij de 

Witte van Haemstede. Schaken: we 

hebben met Onder de Wieken de 3de 

prijs gewonnen en we mogen mee-

doen met het Zeeuwse kampioen-

schap. 

Ik ben op basketbal gegaan omdat 

mijn vader er vroeger op zat en er over 

heeft verteld en het leek mij ook wel 

leuk. De trainers zijn Julian en Marijn, 

ze doen het superleuk!! Ik speel cen-

ter, dat is in voetbaltaal spits. 

M E V O  I N F O  

Er komen twee nieuwe 
basketbalborden aan de 
zijkant van het veld, dit 
is mogelijk gemaakt 
door sportcentrum 
Westerschouwen en 
schoonmaakbedrijf. 
SOM.  

Elke eerste dinsdag van 
de maand trainen      
recreanten ook mee van 
20.00-21.00. 

De Heren mogen mee-
trainen met de met de 
U18 en de U18 mag 
meetrainen met de  
Heren. De eigen trai-
ningsuren blijven      
verplicht. 

Nieuwsbrief Mevo’80 

W E D S T I J D E N  

9/3: U18 vs Volharding 

9/3: Volharding vs H2 

16/3: U18 vs Marathon 

16/3: H2 vs Souburg 2 

23/3: Volharding 3 vs H2 

24/3: Minitoernooi 

24/3: Souburg vs U18 

30/3: H2 vs Marathon 2 

31/3: Kapelle vs U18 

 Minitoernooi 
Zaterdag 25 februari was het eerste mini-

toernooi.  

Het toernooi is helemaal naar wens verlo-

pen. De mini’s hebben goed gepresteerd. 

We bedanken alle mensen die het mogelijk 

hebben gemaakt dat we zn fijne ochtend 

konden hebben.  

Voor uitgebreid verslag zie de website. 

 www.mevo80.nl  

 Clinic Middelharnis 
22 maart zal Mevo’80 een clinic houden 

op het RGO Middelharnis.  

Mevo’80 heeft de laatste maanden al ver-

schillende clinic’s gehouden op verschillen-

de scholen: De Pontes, De Schouw en in 

Middelharnis.  

 Foto’s minitoernooi 


