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Meimaand kampioenenmaand! 
 
Bestuurstafel 
De Algemene Leden Vergadering vindt plaats op 24 juni om 10.00 uur in sporthal Angelso 
tijdens het Die-hardtoernooi van de Wheelers in Angelso.  
 
Afmeldingen van het lidmaatschap kunnen ingediend worden tot 1 juni. Opzeggingen die 
na die tijd binnenkomen, houden in dat het betreffende lid de bondscontributie van het 
aankomende seizoen betaalt. Een uitzondering maken we voor eindexamenkandidaten: zij 
mogen hun lidmaatschap tot 1 juli opzeggen. 
 
Commissienieuws 
Op 1 mei is de eerste bijeenkomst geweest van de interne trainersopleiding. Met deze 
BT2-opleiding werkend we aan de verbetering van de basketbaltechnische en -tactische 
begeleiding van onze jeugdleden. 
 
Verjaardagen 
De jarigen in de maand mei: Rick R, André K, Sander Z, Floor S, Erik, Jurre en Mats van 
der S, Jeffrey, Twan V, Lize W, Sefer S en Cees J! Allemaal van harte gefeliciteerd. 
 
Nieuwe leden 
Rick komt de U18 versterken! Welkom en veel succes! 
 
Overig 
 

 Onze Wheelers zijn kampioen van de Toernooidivisie C2. Ze spelen op 20 mei in Almere 
om het algehele kampioenschap in de C-divisie!!! Gefeliciteerd met deze geweldige 
prestatie! 
 

 We hebben ons huidige U16-team, dat momenteel nog kans heeft om kampioen te 
worden in de U18-eerste klasse, ingeschreven voor de tweede divisie komend seizoen. 

 
 Ons U16 team is in Spanje 2de geworden in een U16 toernooi en 3de geworden in een 

U18 toernooi! 
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 De baskets in Angelso worden veranderd en er komen op een paar baskets nieuwe 

borden. 
 

 De kantine krijgt een opknapbeurt en facelift en we hebben een nieuw koffie-apparaat 
aangeschaft. 

 
 We doen als vereniging mee aan Alles Kidz in het weekend van 17 juni! 

 
 Er zijn nieuwe ballen aangeschaft. De oude zullen we voor een zacht prijsje van de 

hand doen op het afsluitingstoernooi op 27 mei 
 

 
Wist u dat… 

 
 …de Wheelers ondanks dat ze kampioen zijn, wel veel moeite hadden in de 

oefenwedstrijd tegen de volleybaldames die naast hen trainen? In een 
rolstoelbasketbalwedstrijd welteverstaan. 
 

 …we clinics hebben gegeven: Jeffrey had een clinic in Emmerhout op 19 april, Anouk 
tijdens het sport- en spelfestijn in Emmerhout op 21 april, en Anouk gaf afgelopen 
week een clinic op 12 mei!  

 
 …ondanks dat het al bijna zomer is, U14-1, U14-2, U16-1 en U18-1 nog 

competitiewedstrijden spelen in mei? 
 

 
 
 
 


