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Nieuwe seizoen begonnen met deel oude 
garde spelers maar ook nieuwe. We werken 
aan balans, automatisme en techniek. Het 
verschil is soms groot maar ik zie vooruit-
gang.

Vuurdoop 
We beginnen dit seizoen tegen BVG 2. 
Redelijk volledig, en voor een aantal een 
vuurdoop. We starten fel en lopen snel uit. 
De oudere garde blijkt de ruggengraat van 
dit team en dus goed doordacht wisselen. 
Maar goede druk en fanatisme. Na 4-24 
in het 1e kwart bepalen we de ruststand 
op 15-46. De tweede helft laten we het 
vieren en scoort BVG regelmatig door. We 
hebben een flinke inzinking in het scoren en 
verdedigend is het ook minder. We winnen 
uiteindelijk wel met 43-77.

Wedstrijd twee
De 2e wedstrijd is in Angelslo en is niet best. 
De voorbereiding is slecht, ook in de zaal. 
We missen toch een sterke basis en dat zie je 
in de wedstrijd. Het 1e kwart gaat nog gelijk 
op, daarna zakt het weg. We missen, spelen 
paniekerig en lijden onnodig balverlies. 
Uiteindelijk verliezen we met 53-77.

Winst
De 3e wedstrijd kenmerkt zich ook door 
uitval door werkverplichtingen dus een 
speler gevraagd van U16-1. Met 8 dan maar 
naar Leeuwarden. Maar ook zij zijn niet 
compleet en we starten met veel machtsver-
toon. Na 1 kwart is het 2-30 in ons voordeel. 
In het 2e kwart, bij een stand van 8-47 staat 
Leeuwarden echter met vier man in het veld 
en besluit ik ook een man naar de kant te 
halen en laten we de teugels wat vieren. 
Uiteindelijk rollen we de ploeg behoorlijk 

op. Het wordt 38-122.

Peter Zoeteman
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Wheelerteam
Met trots stelt het Wheelerteam jullie Rob 
Boskeljon voor! Het kan Friesen en het 
kan dooien (knipoog). Deze 52 jarige in 
Franeker wonende coach werd op 11 jarige 
leeftijd door zijn vader meegenomen naar 
een rolstoelbasketbaltraining van DOV 
Leeuwarden waar hij zijn hart verloor aan 
het rolstoelbasketballen. Van 1984 tot 
1992 speelde hij internationaal. Eerst in het 
Nederlands Jeugdteam om vervolgens het 
Nederlands Heren team te versterken. Nog 
steeds speelt hij op eredivisie niveau. 

Coach Rob
Rob is 7 jaar geleden begonnen met het 
coachen van teams om zijn kennis en 
ervaring op anderen over te brengen. Hij zet 
zich regionaal, nationaal en internationaal 
in. Zo is hij erg betrokken bij Dutch battle en 
wist dit jaar landskampioen 3x3 basketbal 
te worden. Rob ademt basketbal. Dat blijkt 
wel uit het opzetten en ondersteunen van 
het internationale Dames trainingskamp in 
de zomer van 2018. Waar drie nationaliteiten 

een week bijeen kwamen. Begin oktober 
vertrok hij naar Noorwegen om voor de 
Noorse basketbalbond trainingen en clinics 
te verzorgen. Ook is er gesproken over een 
mogelijkheid om voor de 47 rolstoelbasket-
ballers in heel Noorwegen een competitie 
op te zetten.

Rob, sinds vorig jaar Pake, leeft voor het 
basketbal en ziet in het Wheelerteam van 
EBV Mustangs potentie. Wij zijn blij met de 
kennis, inzichten, bal- en rolstoelvaardigheid 
van deze oud international. We wensen 
iedereen een mooi en sportief seizoen 
2018-2019.

Sportieve groet, de Wheelers EBV Mustangs 

U16 -1
U16 1 heeft een gezellig team dat 
nagenoeg ongewijzigd is ten opzichte van 
vorig seizoen. Freelo en Mamady zijn de 
nieuwkomers en die passen prima binnen 
de groep. Jeroen is recreatief lid. Het team 
speelt in een competitie met slechts vijf 
teams. Assist en HSVB zijn momenteel 
de sterkste ploegen. Van BVG 2 werd al 
gewonnen en van BV Leeuwarden moet dat 
ook kunnen. U16 1 is dus een middenmotor 
in een klasse waarbij de teams qua niveau 
relatief dicht bij elkaar liggen.

Vrijwilligers

We zijn nog altijd op zoek naar mensen 
die de organisatie willen komen verst-
erken. Concreet zoeken we naar (ouders 
van) leden die het leuk vinden om 
secretariaatswerkzaamheden of adminis-
tratief werk (Scheidsrechters Commissie) 
te willen doen. Verder zijn we op zoek 
naar uitbreiding van de PR Commissie 
(structurele en incidentele hulp) en de 
Wedstrijd Commissie (o.a. communicatie 
met Gemeente en coördinatie in sporthal 
Angelslo op wedstrijddagen). Ben je 
geïnteresseerd, neem dan contact op 
met Jeffrey (Secretariaat, Scheidsrechters 
en Wedstrijd Commissie, mail: secretaris@
ebvmustangs.nl) of met de PR Commissie 
(Gijs, Elles, Jiska of Janette, mail:  
pr@ebvmustangs.nl)

Tafeljury- en scheidsrechters
opleidingen
 
Binnenkort starten de tafeljury- en 
scheidsrechtersopleidingen, dus houd 
je e-mailbox in de gaten. De interne 
opleidingen vinden in Emmen plaats en 
zijn erop gericht alle competitiespelende 
leden in te kunnen delen als tafeljurylid 
bij de thuiswedstrijden en leden vanaf 
15 jaar op de hoogte te brengen van 
de spelregels en een deel ervan in te 
kunnen zetten als scheidsrechter bij de 
thuiswedstrijden.

Op zaterdag 8 september 2018 speelden 
de Wheelers van EBV Mustangs uit Emmen 
op het internationale Wheelchair Mania 
rolstoelbasketbaltoernooi in Amersfoort. 
Een dag die ons deed herinneren aan de 
autobrand van vorig jaar liet ons niet meer 
beïnvloeden in ons spel. De nieuwe trainer 
Rob Boskeljon coachste zijn team het 
toernooi door. De start was niet optimaal. 
Al snel werd het spel stil gelegd voor een 
wake-up call. Het tempo werd opgeschroefd 
en enkele posities werden veranderd. Met 
hogere divisies om tegen te spelen werd de 
conditie van de Wheelers flink op de proef 
gesteld. Mooie aanvallen en combinaties 
werden er gemaakt. Met 16-6 wisten de 
Mustangs hun eerste overwinning binnen te 
halen tegen Arrow’s 81.

Oud veteranen 
In dit internationaal toernooi voel je de 
passie, enthousiasme en elkaars kwaliteiten 
met ieders zijn beperking. Mooi om te zien 
dat iedereen zo gedreven is. De wedstrijden 
stonden in het teken van snel schakelen en 

op hoog tempo spelen. Een wedstrijd die 
eruit sprong en indruk heeft achter gelaten 
is tegen oud veteranen die in Afghanistan, 
Irak of waar dan ook ter wereld hebben 
gediend in oorlogsgebied. Het werd een 
mooie gelijkwaardig wedstrijd. Al wist oud 
veteraan en topsporter van het Nederlands 
rolstoelbasketbal team, Mark van de Kuilen 
en zijn team er met een stand van 11-20 de 
winst uit te slepen.  

Nieuwe inzichten 
De laatste wedstrijd liet ons zien wat je kunt 
bereiken als team. De tegenstanders uit 
Duitsland lieten ons niet heel. De aanval van 
dit Duitse team was in de puntjes verzorgd. 
Er werden mooie combinaties gemaakt. 
Met een eindstand van 14-39 gingen de 
Duitsers met de buit naar huis. De Wheelers 
wisten met een hoop nieuwe inzichten en 
het opdoen van spelervaring de 5e plek te 
veroveren op dit internationale rolstoelbas-
ketbaltoernooi. Een mooi begin voor het  
nieuwe basketbalseizoen in de landelijke C 
competitie. 

Dit team speelt al een aantal jaren samen. 
Jaren waarin gebouwd is aan een goede 
basis en plezier in basketball. Jaren waarin 
de jongens elkaar steeds beter hebben leren 
kennen door te winnen en te verliezen, hard 
te trainen en om te gaan met tegenslagen 
zoals blessures. Dit alles onder leiding van 
Drew Henderson, hun trainer en coach.

Landelijk mannen U18 2e divisie
Mede hierdoor speelt dit team landelijk 
mannen U18 2e divisie, poule A. Dit is een 
niveau onder het hoogste niveau nl de U18 
Eredivisie. Het team bestaat uit Kick Jagt 
nr 14, Morris Jagt nr 9 (geen broers, maar 
neven), Bjorn Merkx nr 13, Kane Henderson 

nr 10, Delano Monkau nr 11 en Tom Badou 
nr 8. Deze jongens spelen het langst met 
elkaar. Het afgelopen jaar zijn daar Binne 
Rijpkema nr 5, Daniel Ravor nr 15, Roan 
Fransen nr 12 en Patick Munters nr 17 
bijgekomen. 

Elke dag training
Elke dag wordt er getraind. Dat is best 
bijzonder voor een zogenaamde burgerv-
ereniging. Dan moet je als team wel veel 
ambitie hebben. En dat hebben de jongers: 
van het worden van een betere 3-punter 
schieter, een betere verdediger, beter inside 
spelen, beter rebounder tot gewoon jezelf 
zijn en een hoger niveau krijgen. 

Coach en trainer Drew wil dit jaar meer 
focussen op individuele basketball doelen 
en de jongens ondersteunen die een droom 
hebben om in Amerika te gaan spelen. 
Ook meldt hij dat vorig jaar een succesvol 
jaar was op landelijk maar ook Europees 
niveau. Het team heeft meerdere Europese 
toernooien gespeeld en gewonnen.
In het nieuwe seizoen heeft het team 4 
wedstrijden gespeeld: waarvan 3 gewonnen. 
In de competitie staan ze nu op de 4e plaats. 
De volgende wedstrijd is zaterdag 27 okt as 
om 11.30 tegen Celeritas uit Groningen. Heel 
veel succes jongens!

Janette Steendam
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Vlammende start Wheelers
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