

De uitslagen van seizoen 2015-2016 zijn:
Topper 2015-2016 is Richard Aarts
De Man of the Match 2015-2016 is Jeroen Vos
De MVP 2015-2016 is Jeroen Vos



Volgende week, 26 mei, is het al weer de laatste basketball avond van dit
seizoen. Na afloop van onze "training" de bekende vergadering en borrel bij
Boelens!



Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Jaap hebben we na afloop een
lekker drankje gedronken met bitterballen erbij!
Jaap was er zelf niet omdat hij momenteel een paar weken op een soort van
wereld reis is.



Donderdag 17 december 2015 de traditionele kerstborrel bij café Boelens



De uitslagen van seizoen 2014-2015 zijn bekend:
Topper 2014-2015 is Jan Hoving
De Man of the Match 2014-2015 is Giovannie Konigferander
De MVP 2014-2015 is Giovannie Konigferander



Het duurt nog even maar 28 mei is alweer de laatste basketbalavond met
traditiegetrouw de eindejaarsborrel.



Vandaag deelde Vincent Brouwer mede dat hij per direct wil stoppen met
basketbal. Jammer. We zien hem nog bij de eindejaarsborrel.



Afgelopen donderdag 12 februari 2015 heeft Arjen door een ongelukkige val
zijn knie ernstig geblesseerd.
Met de ambulance opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht.



Donderdag 18 december 2014 Kerstborrel in café Boelens



De prijzenkast is weer gevuld met nieuwe namen (nou ja nieuwe)



Het menu van de website is tijdelijk aangepast zodat ook Apple gebruikers de
website goed kunnen bekijken



De notulen van de eindejaarsborrel 2013-2014 zijn te lezen



De uitslagen van seizoen 2013 - 2014 zijn bekend:
Topper 2013-2014 is Jan Kamman
De Man of the Match 2013-2014 is Richard Aarts
De MVP 2013-2014 is Philip van Eek



De eindejaarsborrel is dit keer al vroeg, nl. 22 mei 2014 (i.v.m.
Hemelvaartsdag 29 mei) in cafe Boelens



De Kerstborrel is dit keer in de eerste week van het nieuwe jaar, 9 januari
2014. Een nieuwjaarsborrel dus.



Onze gewaardeerde oud lid van de Pretploeg, Garry van der Dong, is 16
oktober 2013 overleden.
We wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte.



De eerste basketball wedstrijd van het nieuwe seizoen is donderdag 22
augustus 2013. Helaas hebben Jan en Remco niet mee kunnen spelen.



Het verslag van onze accountmanager Philip 2012-2013



De uitslagen van seizoen 2012 - 2013 zijn bekend:
Topper 2012-2013 is Jan Hoving
De Man of the Match 2012-2013 is Philip van Eek
De MVP 2012-2013 is Philip van Eek



Donderdag 30 mei laatste basketbal avond van dit seizoen. Daarna onze
jaarlijkse afsluiting in café Boelens.



De nieuwe speellijnen zijn aangebracht. Dat is wel even wennen om een
driepunter te maken maar het lukt!



Vanavond een nieuw lid welkom geheten. Helaas niet de hele wedstrijd
kunnen meespelen i.v.m. een opgelopen achilles blessure:-(

