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De vorige nieuwsbrief is die van september. Hoogste tijd om iedereen weer 
bij te praten over de ontwikkelingen. 

Paul Kardijk is verhuisd naar Singapore en is derhalve gestopt met zijn 
activiteiten bij de club. Albert Jagt gaat in ieder geval tot het einde van 
het huidige seizoen het bestuur versterken. Albert is de partner van Simone 
Doornenbal, die jullie al kennen van de kantine, de PR Commissie en de 
Technische Commissie. Hun zoon Willem traint bij U12 en Kick speelt in 
U18. We zijn uiteraard heel blij dat Albert bereid is gevonden het bestuur 
de komende periode te willen versterken en hebben veel vertrouwen in een 
goede samenwerking. 

Er zijn wisselingen geweest in de samenstellingen van de commissies. Simone 
is van de PR Commissie naar de Technische Commissie gegaan, die verder 
bestaat uit Anouk Kardijk. Verdere versterking is gewenst. Diverse personen 
worden momenteel benaderd. De PR Commissie is uitgebreid met Elles Kiers-
Wesselink, moeder van Jimi die in U16-1 speelt en met Jiska Ravor. Haar 
zoon Daniel speelde de laatste jaren in Zwolle, maar is weer terug op het 
oude nest. Hij komt uit voor U18, net als Binne Rijpkema. Zijn moeder, 
Janette Steendam, is de meest recente aanwinst voor de commissie, die 
gecompleteerd wordt met Gijs van den Hengel, vader van Mathijs van U16-1 

Fred en Aline van der Veer stoppen per 1 januari met de Wedstrijd 
Commissie omdat hun zoon Mike stopt met basketballen bij U18 in verband 
met zijn studie en een operatie. Mike blijft wel af en toe een wedstrijd 
fluiten. We bedanken Fred en Aline voor hun initiatief en hun inzet voor 
zowel de Wedstrijd Commissie als de kantine. Hun manier van aanpak zal 
gemist worden. We zijn dus op zoek naar versterking. Ivan Batanjski, vader 
van Metaja uit U16-1, zal de taken in de zaal overnemen. De commissie 
bestaat daarnaast uit Geertje Emmerink, oma van Jasper Wiegman die in 
U16-1 speelt. Jan Kleinheerenbrink en Mark Middelburg van de wheelers 
worden momenteel ingewerkt om wat taken van haar over te nemen. 
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Stichting Rolstoel Basketbal Emmen bestaat zes jaar. De stichting geeft 
clinics aan scholen en bedrijven. Met die inkomsten bekostigt de stichting de 
kar en het onderhoud daarvan (vereniging heeft ook bijgedragen), de 
clinicstoelen (inclusief reparaties door de TC van de stichting), de reiskosten 
van toernooidagen en uitwedstrijden (maar niet de taxikosten naar de 
trainingen) om de sport betaalbaar te houden. Elk lid heeft zijn/haar eigen 
sportrolstoel. Veelal aangevraagd bij de WMO van de gemeente waarin het 
lid woont. De leden zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor hun eigen stoel. 
Als er een potentieel nieuw lid is of iemand wil een keertje meetrainen, kan 
dit potentiële lid in het begin een sportrolstoel lenen van de stichting. De 
stichting heeft een adviserende en ondersteunende rol bij bijvoorbeeld het 
aanvragen van een sportrolstoel en het doorverwijzen naar verschillende 
instanties. Het gaat breder dan basketbal. Het gaat om mensen in beweging 
brengen, uit hun sociale isolement halen. 

De afgelopen tijd heb je meerdere nieuwe scheidsrechters actief zien zijn 
bij de thuiswedstrijden van onze club. Dat zijn jongens die de BS2-opleiding 
volgen. Zodra de jongens twee oefenwedstrijden en een echte wedstrijd 
hebben gefloten en hun praktijkopdrachten hebben ingeleverd naar 
tevredenheid van de examinator, krijgen ze hun diploma en licentie. Ioana 
Cojocaru, een Roemeense studente die de komende jaren in Emmen woont en 
op landelijk niveau fluit, en Jeffrey, die in maart zijn Europese 
rolstoelbasketbalscheidsrechtersexamen (hoeveel punten is dat bij 
Scrabble?) doet, zijn de begeleiders en examinatoren. 
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Wist je dat? 

- De uitslag van U16-2-Hoogeveen bijna drie maanden na de wedstrijd 
via e-mail alsnog is vastgesteld op 46-44? Dat betekent de eerste 
winstpartij voor het team. Gefeliciteerd! 

- De uitslag van U20-DIO ook via e-mail is vastgesteld? Zowel de 
wedstrijd van U16-2 als die van U20 kon niet worden vastgelegd 
vanwege een weigerende tablet/app. 

- De invoer van de verplichting om met het digitale scoreformulier mede 
om bovenstaande kinderziektes is uitgesteld? 

- We waarschijnlijk op 3 maart en op 14 april een thuisspeeldag voor de 
wheelers hebben? Vorig seizoen hebben ze geen enkele thuiswedstrijd 
gespeeld, dus dat halen we nu in. Er moet nog wel wat worden 
geregeld, maar het ziet er positief uit. 

- 23 ‘leden’ met clubkorting de spannende Europacupwedstrijd tussen 
Donar en Antwerpen hebben gevolgd in een uitverkocht Martiniplaza en 
dat dit super was om bij aanwezig geweest te zijn? 

- Paul al in Singapore woont, maar Corrie, Anouk, Kirsten en Thijs ook 
stoppen met hun vrijwilligerswerk bij EBV Mustangs en ook verhuizen? 
Daarmee vallen ook veel vrijwilligersposities vrij, die we de komende 
tijd gaan proberen zo goed mogelijk op te vullen. 

- We daarvoor reeds actieve leden benaderen, maar ook ouders? We 
zien momenteel dat veel mensen wel wat willen doen en zo ontstaat 
een wij-gevoel. Vele handen maken bovendien licht werk. In deze 
vereniging helpen we elkaar. Voor wat hoort wat. 

- Het nieuwe elektronische scorebord jammer genoeg geen teamfouten 
en time-outs kan weergeven, maar wel de stand beter zichtbaar 
maakt? 

- Ieder potentieel lid verzekeringtechnisch op eigen risico meetraint. 
Zodra je lid wordt, ben je pas collectief verzekerd via de NBB. Daar 
betaal je dus je bondscontributie onder andere voor. 
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Wist je dat? 

- We mooie hoodies te koop hebben? Je kunt ze bestellen via de 
kantine. 

- De scheidsrechters die de U18-wedstrijden fluiten, heel tevreden zijn 
met de ontvangst door onze club en mensen in de kantine? 

- Dat de kantine een extra luik heeft, waardoor de mensen die zorgen 
voor lekkere koffie en broodjes ook de wedstrijden kunnen volgen? 

- Wheelers is het tweede deel van het seizoen clinics aan valideteams 
gaat verzorgen? De eerste is een paar maanden geleden al geweest bij 
U12 en dat was hartstikke tof! 

- Anouk heel veel clinics geeft op basisscholen? Onder andere daardoor 
zien we een stijging in het aantal leden bij U12. Een mooie 
ontwikkeling, waardoor we per 1 januari twee teams in die 
leeftijdscategorie in de competitie hebben. 

- Stagelopers bij U12 en U16-2 meehelpen met training geven en dit 
een win-winsituatie is? 

- Er op 16 december teamfoto’s worden gemaakt? 
- En op diezelfde dag een aantal mensen wordt benoemd als Lid van 

Verdienste? Laten we er samen een hele gezellige laatste 
thuisspeeldag van maken. 


