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Basketballer van de maand 

  

 

 

 

 

Naam: Gydo Scheele 

Leeftijd: 20 jaar 

Woonplaats: Zierikzee 

School: ZADKINE Rotterdam 

Hobby’s: basketbal, motor rijden, kite
-surfen, af en toe een lekker feestje 
maken 
 
Via mijn vader (Arthur) ben ik komen 
basketballen. Mijn eerste indruk was 
erge positief , gewoon een leuke 
sfeer!  Nu een jaar later, ben ik in   
forward. Ik bakte er helemaal niks 
van toen ik bij Mevo-80 kwam. Ik heb 
nog een hele weg te gaan maar zie me 
zelf wel heel erg groeien. Vind het 
een heerlijk spelletje om te spellen en 
doe het graag! 

S T A N D      

P O U L E :  

  

U18:  

6e plek met 6 punten 

 

Heren:  

5e plek met 4 punten 

 

 

M E V O  I N F O  

Deze maand extra    

baskets in de zaal! 

Ko Passchier gaat mee-

doen met de selectie 

De Heren 1 spelen op 20 

april hun laatste wed-

strijd van het seizoen in 

Axel.  

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  

7 apr: Scheldesport-U18 

7 apr: U12 in Vlissingen 

13 apr: Marathon-U18 

20 apr: U18-Volharding 2 

20 apr: Voorwaarts-H1 

21 apr: Souburg- U18 

BEDANKT! 
Bij deze willen we graag Ans en Martin 

even in het zonnetje zetten. Ze zijn er altijd 

als we ze nodig hebben voor tafelen/

scheidsen! Ans  en Martin bedankt!! 

 www.mevo80.nl  

 Agin Timmermans 

 Mini’s (U12) 

Het nieuwe bord van 

Agin Timmermans 

onze hoofdsponsor 

heeft voor het eerst 

langs de  zijlijn van 

het basketbalveld 

gestaan tijdens de 

wedstrijd H1-Marathon  

 De Mini’s  spelen zaterdag 7 april hun laatste 

toernooi van het seizoen. We hebben dit seizoen 

een enorme groei mee gemaakt zowel op tech-

nisch gebied als het aantal spelers! We hopen dat 

er volgend seizoen nog meer kinderen komen 

basketballen.  Op 21 april is er voor  de spelende 

mini’s het Gala in Goes. Op die dag gaan zijn er 

verschillende clinic’s en gaan we zwemmen! 

 Basketbalkamp 

Sparta 

Op 23 en 24 juni is er een basketbalkamp in Krui-

ningen voor basketballers uit Zeeland van 7-17 

jaar. Aanmelden kan bij je eigen trainers.  

Op woensdag 11 april spelen de Heren een 

vriendschappelijke wedstrijd tegen onze 

satelietclub Sparta in Middelharnis. 

Ans en Anton tafelen tijdens  H1 - Marathon 


