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Vacatures: 

Sponsorcommissie, Pr, 

en Secretaris. 

 

Sport 2000 

Voor alle leden van  

Mevo 80 5% korting 

Ten alle tijden op bas-

ketbalartikelen bij Sport  

2000. 

Afmelden: 

Een paar dagen van te 

voren afmelden voor 

een wedstrijd wordt 

niet geaccepteerd.  

Zodra het rooster be-

kend is kun je doorge-

ven wanneer je niet 

kunt. 

 

 

 

 

Zodra er weer wed-
strijden gespeeld wor-
den komen hieronder 
de uitslagen te staan 

Zoals jullie gewend 
zijn. 

Nieuwsbrief Mevo’80 

 www.mevo80.nl  

  Vanuit de zaal: 
Hallo  Basketballerts, 

Het begin is gemaakt, we trainen iedere week het luie 

zomerzweet er weer af. Even wennen voor de mini’s 

nu de mogelijkheid bestaat om 1.5 uur te trainen, 

maar het is nog geen vanzelfsprekendheid.   

Alle U16 spelers hebben nog niet tegelijkertijd de weg 

naar de sporthal gevonden...hopelijk gaat dit wel ko-

men. De heren gaan lekker. Dinsdags met 16 man en 

woensdags met 12. Een paar nieuwe (Leon en Leen-

dert), maar ook een paar -oude- :-) (Gustavo en Mi-

chel) vinden de weg naar de hal. Michel maakt het 

zelfs zo gek dat hij dit seizoen speler-trainer-coach 

van heren 2 is. Wij zijn hier natuurlijk heel blij mee! 

De spelers wennen aan de (nieuwe) trainers en coa-

ches en omgekeerd. Ook de woensdagavond in Zierik-

zee gaat beter. Elke woensdag komen er meer men-

sen ballen! De mevo80-verenigingsdag (vrijdag 6 sep-

tember) hebben de meesten ook overleefd. De po-

werrrpasta is goed aangekomen. Dit was een succes. 

Drie teams gemaakt van de 19 aanwezigen. Alle leef-

tijden door elkaar met de volgende regels: heren niet 

dribbelen, rest geen beperkingen. Baskets op mini-

hoogte. Goede wedstrijden gezien, met goede acties, 

goed samenspel en prima scores van IEDEREEN! Voor 

herhaling vatbaar! De competitie gaat weer van start, 

we gaan de  punten binnen te halen voor Mevo 80! 

Leeeeeeet s GOOOOOOOOOOOOOO!!! 

Basketballer van de maand 

   

 

 

 

 

Naam: Javier Pereira Arias 

Woonplaats: Zierikzee 

Hoe ik op basketbal ben gekomen, nou dat 

zit zo.  Mijn vader zit op basketbal en ik 

dacht laat ik het ook eens proberen. 

Het beviel zo goed dat ik aan mijn vader en 

moeder vroeg : mag ik op basketbal?  

Gelukkig mocht het!  Ik zit op OBS  “t Kof-

schip in groep 7 en ben 10 jaar. 

Ik heb veel vriendjes en mijn allerbeste 

vriend Jorgos zit ook op basketbal, zelfs in 

mijn team. 

Ik zit voor het tweede seizoen bij Mevo . 

Wist je dat ik vroeger de jongste supporter 

van Mevo ben geweest? Het heeft zelfs in 

de krant gestaan. Soms doe ik een soort 

wedstrijd  met mijn vader op 1 basket. 

Dit jaar heb ik nieuwe supercoaches.   

Dit seizoen hoop ik dat we veel wedstrij-

den gaan winnen met de mini’s 1 en dat ik 

leer dunken. Dat lijkt me heel erg vet! 

Groetjes Javier. 

Als je deze nieuwsbrief niet meer wil ont-

vangen (dat kan ik me niet voorstellen!) 

dan graag afmelden via  

mjverboom@zeelandnet.nl 

Belangrijke data: 
27 Sept. U16 thuis  

 Heren 1 uit naar Souburg 

28 Sept. Starttoernooi voor alle mini’s in souburg 

 Heren 2 uit naar Kapelle 

  5  Okt.  Mini 1 uit naar Terneuzen 

Mini 2 op moment van schrijven nog niet bekend. 

Kijk voor de  tijden van je team op www.mevo80.nl 

 

 

 

 


