
Wat als het even niet op rolletjes loopt en 
je ineens vanwege knie blessures niet meer 
je gelieve sport basketbal kunt spelen. Wist 
je dat je binnen de vereniging dan toch kan 
blijven basketballen? Stichting Rolstoelbas-
ketbal Emmen zou het super tof vinden als 
rolstoelbasketbal in de gemeente Emmen 
en omgeving meer podium krijgt. Door het 
geven van rolstoelbasketbalclinics hoopt 
de stichting bewustwording mee te geven. 
Hoe zij dit aanpakken? U12 heeft het vrijdag 
8 februari jl. mogen ervaren tijdens een 
gasttraining van voorzitster Nathalie Sulman 
en een aantal leden van ons Wheelerteam. 
De warming up werd verzorgd door U12 
trainer Hugo, waarna de kinderen en trainers 
onder aanmoediging van een aantal ouders 
mochten plaatsnemen in de sportrolstoelen. 

Iedereen was na afloop zeer enthousiast en 
dankbaar dat dit mogelijk werd gemaakt 
door de stichting, die de rolstoelen ter 
beschikking stelde. Het is leuk om niet alleen 
tijdens het afsluitingstoernooi tegen het 
Wheelerteam te kunnen basketballen, maar 
nu meer te weten te komen over elkaar.

Leuke ervaring
“Jeetje, we moeten veel meer handelingen 
doen. Je kan niet zomaar een sprintje maken 
en de verdediging is lastiger”, omschreef U12 
trainster Melissa. “Een hele leuke ervaring en 
je krijgt meer respect voor mensen in een 
rolstoel. Rolstoelbasketballen is een mooie 
oplossing.”

Gasttraining 
Wil jij met jouw team werken aan samen-
werking, bepaalde technieken en sta je 
open voor het kijken en sporten vanuit 
andere zienswijze? Stuur een mailtje naar 
bestuur@rolstoelbasketbalemmen.nl en we 
bespreken graag de mogelijkheden van een 
gasttraining met je.  

Nathalie Sulman
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NIEUWSBRIEF E.B.V. MUSTANGS

Wisselend succes en dikke pech!
Ups-and-downs, daar hebben we last van 
in deze fase van de competitie dit seizoen. 
De uitwedstrijden zijn ronduit lastig. Niet 
enkel door de lastige arbitrage welke vaak 
als zesde man met de thuisspelende ploeg 
meespelen en fouten en niet fouten wel en 
niet fluiten zolang het maar in ons nadeel 
is (volgen jullie het nog?). Ik mag daar niet 
op afgeven … nee … zij staan daar ook 
voor ons plezier, offeren hun vrije tijd op 
om de wedstrijd te leidden en soms zijn ze 
toch die zesde man. Maar goed dat is niet 
de hoofdzaak van een slechte wedstrijd. 
De afgelopen wedstrijden hebben we twee 
wedstrijden slecht gespeeld en ook verloren 
en twee gewoon goed gespeeld. Één goede 
wedstrijd had echter wel een donkere rand. 

Thuis tegen BV Dunk
De wedstrijd tegen deze leuke en jonge 
ploeg start stroef. Even weer wennen aan 
het ritme. Na een paar redelijke aanvallen 
komen we beter in het spel en komen we 
op voorsprong. Dani scoort in een moeilijke 
positie en komt onhandig terecht.....zijn 
been slaat dubbel en met schrik horen we 
dat hij kermt van de pijn. Knie uit de kom 
en hij kan niet meer bewegen en staan. Na 
een half uur gaat hij met de ambulance naar 
het ziekenhuis. Wat een pech en wat een 
drama voor Dani! Zijn seizoen is voorbij. We 
zijn koud, geschokt en uit de wedstrijd, net 

als de tegenstander overigens maar na een 
korte warming up gaan we weer verder. De 
wedstrijd verloopt verder goed.  Een paar 
driepunters (Frank schiet sneller dan zijn 
schaduw), mooie combinaties en een dunk. 
We winnen uiteindelijk met 72-43.

Uit tegen Dyna 
De arbitrage floot als zesde man voor Dyna. 
Dat is lastig maar geen excuus. Sander S 
kreeg het eerste kwart al 3 fouten waarvan 
één technische fout voor het aan de ring 
hangen bij een dunkpoging waarbij hij 
een duw in de rug kreeg. Jurjen die keer 
op keer 2 man op zijn nek kreeg waarbij hij 
na de wedstrijd de armen rood had van de 
fouten niet gefloten zijn. Geen schot, geen 
rebounds en een “flauwe” opmerkingen 
roepende aanhang. Wel hard werken in het 
laatste kwart maar ook veel pech. De wed-
strijd was niet meer te winnen: 72-61.

Thuis tegen Assist 
Tom van U18-1 speelt deze keer met ons 
mee als vervanger voor Dani. De wedstrijd 
verliep vooral in het begin zeer goed. Leuke 
aanvallen en de schoten vallen. Karlijn 
(onderschat nooit het meisje in een team 
van jongens) en Sander S schieten lekker 
van afstand, Sander Z (hogeschool stop en 
go fakemove) en Jurjen (sla maar op mijn 
armen, ik scoor toch wel) buffelen zich 
weer ouderwets een weg naar de basket en 

Hugo (die bal, die is van mij) pakt rebounds. 
Sander S (highflyer) bekroont een goed 
aanval met een spetterende dunk dwars 
door het midden, lekker hoor! Tom brengt 
agressiviteit en dat slaat over. De wedstrijd 
dik “in the pocket”: 85-51.

Laatste wedstrijd uit in Zuidhorn
Ja, die leuke ploeg hebben we thuis net 
gehad (en gewonnen) maar deze keer geen 
inzet, geen agressiviteit, geen schot. Zij 
schieten met scherp, komen op voorsprong 
en krijgen vleugels. Complimenten voor 
Dunk, ze hebben ons vastgezet en ons 
tactisch verslagen….met 74-50. Best wel 
afgedroogd. Even een paar weken rust en na 
de voorjaarsvakantie pakken we het keihard 
op. We verwachten enkel alleen maar winst 
wedstrijden voor de rest van de competitie! 
Kom dus kijken!

Peter (al schreeuwend coachend) en Jan  

(altijd rustig het team managend)

Wie komt onze commissies 
versterken?

De commissies van de Mustangs 
kunnen nog steeds versterkt worden 
met jullie enthousiasme om je voor de 
spelende leden in te zetten. De public 
relations cie, de wedstrijd cie en de 
technische cie kunnen jullie hulp goed 
gebruiken. Interesse? App of mail ons 
via: 06 - 524 900 41 of pr@mustangs.nl

Trainer- en scheidsrechter- 
cursus van start

Binnenkort start er weer een BT2 en BS2 
(trainers en scheidsrechters) cursus. Wil 
je meedoen? Meld je alvast aan bij  
Simone Doornenbal: 06 - 228 816 33

De Hobby’s-groep van de E.B.V. Mustangs 
is ‘n groep basketball liefhebbers, m. & v., 
die zich wekelijks 1½ uur prettig & pittig in 
’t zweet wensen te spelen en sporten en 
bestaat uit ervaren, vanouds basketballers 
maar óók uit zogenaamde alleskunners. 
Daardoor ontstond er een aardig grote, 
homogene groep sportenden. Dit speelt zich 
af op de dinsdagavonden in de Rietlanden 
Sportzalen A & B tegenover ‘t Winkelcentrum  
Rietlanden van 20.00 tot 21.30 uur.

Hun trainers/coaches, t.n.t. Martin Kuijpers 
en gast-trainers maken wekelijks, om 
beurten, een 4-gangen sportmenu:
• Een voorafje: ‘n hors d’oeuvre naar eigen 

keuze.
• Een basketball gerelateerde gevarieerde 

warmingup.

• Fundamentals polijsten en wat nieuwe 
alsnog toevoegen.

• Spelen: gevarieerde basketball-spel-
vormen.  

Erna een coolingdown: met desgewenst bad 
of douche of spuitbuswas, napraten en op 
huis aan. 1 à 2 tweemaal per seizoen kunnen 
de Hobby’s meedoen aan een veteranen/
recreanten-tournooi. Traditioneel sluiten 
wij het seizoen af met een uit-eten gaan, 
georganiseerd door André Katoen. Gewoon 
komen kennismaken, proeven en keuren, 
kan ’n keer of vier voorafgaand aan het 
doorhakken van de knoop van wel-of-niet 
lidworden. Informatie over contributie en 
contributie-betaling vinden jullie op de 
verenigingswebsite www.ebvmustangs.nl

M.v.g.  Mart Kuijpers & c.s.

U18-1
De basis van U18-1 team is gelegd aan het 
eind van lagere school periode. Vanaf die 
tijd zitten in het team Kick Jagt, Morris Jagt, 
Bjorn-Thijmen Merkx en Delano Monkau. 
Over de jaren zijn er jongens vertrokken en 
ook weer bijgekomen. Kane Henderson is 
recentelijk vertrokken naar de States om zijn 
basketbal skills aldaar verder te ontwikkelen 
en het team heeft zich versterkt met Tom 
Badoux, Patrick Munters, Daniel Ravor, Binne 
Rypkema en Roan Fransen. Onder leiding 
van Drew Henderson is deze groep jongens 
uitgegroeid tot een team wat op nationaal 
niveau goed kan meekomen. Ze staan 
bovenaan in de landelijke competitie.

Kampioen?
Mocht dit team dit jaar kampioen worden 
dan zou het volgend jaar op het hoogste 
landelijke niveau qua leeftijd in Nederland 
kunnen gaan spelen, nl Eredivisie.
Al met al een topprestatie!!

Janette Steendam

Clinic Wheelers

U18-2

Naar Amerika

Wij (Delano, Kick en Bjön) zijn twee weken 
geleden naar Amerika geweest. Wij hebben 
daar twee scholen bezocht. Annandale en 
Thomas Edison high school. Wij hebben 
een rondleiding door de scholen gehad en 
naar een training van het team gekeken. Wij 
hopen volgend jaar in Amerika naar school 
te gaan. Verder hebben wij Georgetown 
University bezocht. Daar hebben we ook een 
rondleiding gehad. Er was ook een toernooi 
in Maryland waar we naartoe zijn geweest. 
Veel goede High School teams waren daar 
aanwezig.

Kane in de States 

Begin januari vertrok Kane naar de States om 
naar een prepschool te gaan. Als freshman 
speelt hij mee in het junior varsity team. Hij 
gaat de hele dag naar school en daarna naar 
study hall om huiswerk te maken. Dan is er ‘s 
avonds nog een paar uur trainen en fitness, 
als er geen wedstrijd is. In het weekend 
kunnen ze soms wat voor hun zelf doen 
of er wordt wat georganiseerd en ook in 
weekend gaat Kane naar study hall. Kane’s 
school staat op de eerste plaats in Virginia 
en twee jaar geleden wonnen ze de State 
Championship. Kane komt de dag na de 
Championship game terug naar Nederland, 
waar hij twee wedstrijden met U18 kan 
meespelen. Daarna keert hij weer terug gaat 
naar Amerika voor de Summer League.

Janka Henderson

Hobby’s-groep

E.B.V. Mustangs bestaat al jaren en is (nog 
steeds) het basketbal bolwerk van Zuidoost 
Drenthe. De laatste jaren loopt het vooral 
wat betreft de seniorenleden ernstig terug. 
Mustangs heeft altijd een of meerdere 
seniorenteams gehad zowel heren- als 
damesteams. We hebben op een leuk niveau 
gespeeld, continu wel in de Hoofdklasse en 
zo af en toe ook landelijk. Ook via de jeugd 
was er altijd wel goede aanvoer. Dit jaar 
spelen we wederom op elk leeftijdsniveau 
(helaas niet met meidenteams) in elke eerste 
klasse noord. Daarnaast ook nog met een 
U18 team op landelijk niveau (koploper 2e 
klasse landelijk). Het is jammer dat er nu 
geen seniorenteam meer is. Vaak is dat toch 
wel waar jongere spelers naar kijken en wees 
nou eerlijk, Mustangs hoort gewoon met 

zowel een Heren- als Damesteam te spelen. 
Dus vandaar deze oproep! Met ingang van 
het seizoen 2019-2020 start Mustangs weer 
met een Seniorenteam. Dat kan zowel een 
heren- en/of een damesteam zijn (of een 
combinatie hiervan). Voor het vullen van 
dit of deze teams zoekt Mustangs spelers. 
We weten dat er genoeg potentiele spelers 
zijn in Emmen en omstreken. Dus meld je 
snel aan. We gaan voor een brede basis 
dus ook de oudere spelers onder ons zijn 
welkom. Spelers van boven de 18 en onder 
de 60 mogen zich aanmelden. We gaan 
voor een volwaardig, competitie spelend 
seniorenteam, liefst natuurlijk twee (heren 
en dames). Aanmelden kan via de website 
van Mustangs.

Oproep voor een seniorenteamWheelers zaterdag  
2 maart thuis in actie

Rolstoelbasketbal daar kun je lekker 
bij zitten, maar is zeker niet saai. Wil jij 
met eigen ogen zien hoe snel het eraan 
toe kan gaan? Kom dan ons Wheeler-
team aanmoedigen tijdens hun thuis 
competitie dag op zaterdag 2 maart a.s. 
in sporthal Angelslo. Hoe laat? Houd 
onze facebook in de gaten voor actuele 
wedstrijdtijden.

Die Hard toernooi zaterdag 
11 mei 2019

Wil je echt vlammende wielen en Die 
Hard inzet zien? Zet dan vast deze datum 
in je agenda; zaterdag 11 mei 2019.
Het wheelerteam komt dan in actie in 
sporthal Angelslo. Een leuke sportieve 
dag met voor ieder wat wils. Heerlijke 
broodjes rookworst, gezonde doses 
humor, sportiviteit en gezelligheid. Wie 
juicht ons naar de overwinning voor 
de beker ‘’Die Hard 2019’’ van dit mooie 
toernooi?

Opzeggen lidmaatschap  
vóór 1 mei 2019

Opzeggen van het lidmaatschap dient 
schriftelijk te gebeuren bij de ledenad-
ministrateur vóór 1 mei van het lopende 
seizoen. Eindexamenkandidaten krijgen 
uitstel tot 1 juli 2019. Leden die na deze 
datum hun lidmaatschap opzeggen, 
betalen het komende seizoen ook con-
tributie (o.a. door kosten NBB).

Na wat hobbels vorig seizoen en begin van 
dit seizoen met trainer en coach voor het 
U16-1 team, staan er nu weer een coach en 
trainer voor dit aanstormende team. 

Alex en Gilbert van Braam
Gilbert en Alex van Braam zijn gevraagd om 
zich in te zetten voor dit team om deze weer 
op de rails te krijgen qua inzet, motivatie 
en skills en er alsnog een mooi seizoen van 
maken. Gilbert heeft al eens eerder voor de 
Mustangs training gegeven en zijn zoon Alex 
heeft bij Landstede gespeeld op 1e divisie 
niveau.
De eerste wedstrijd onder hun vleugels 
was er nog één van inkomen dus die werd 

met een kleine marge verloren. Afgelopen 
weekend mochten ze aantreden tegen BV 
Arrows en die werd gewonnen. Zowel voor 
trainer/coach en de spelers een geweldig 
moment. Nu vasthouden en de draad 
oppikken

Jeffrey bedankt!
Als team willen we Jeffrey bedanken voor 
zijn inzet. Door omstandigheden is het voor 
Jeffrey niet mogelijk om verder te gaan met 
coach en trainerschap. Sijmen zal nog aan 
het team verbonden blijven als medetrainer 
vanuit zijn opleiding.

Gijs van den Hengel

16-1

Help jouw team!

Basketbal is een teamsport. Dat betekent 
dat je onderdeel bent van een team. 
Zoals je kunt lezen op de website in het 
huishoudelijk regelement, horen daar 
bepaalde taken bij. Zo wordt er bijvoor-
beeld van je verwacht dat je meehelpt 
bij inrichten en opruimen van het veld. 
Als ieder teamlid voor en na de wedstijd 
of training even helpt, dan is de klus zo 
gepiept. Nu zien we nog vaak dat het 
altijd dezelfde zijn die de handen uit de 
mouwen steken. Laat je team niet in de 
steek, vele handen maken licht werk!

Wat is je naam en leeftijd? 
Mijn naam is Albert Jagt, 47 jaar oud.

Wat is je functie bij BV Mustangs?
Ik ben voorzitter van deze club/vereniging.

Wat is het leukste aan basketbal?
Basketbal is bij uitstek een teamsport waar 
je door gezamenlijke inspanning mooie 
resultaten kunt bereiken. De wedstrijden zijn 
erg intensief en dat is voor de toeschouwers 
vaak leuk om te zien.

Wie vind je de beste basketballer?
Ik heb niet 1 speciale speler. Ik vind over het 
algemeen spelers die zowel verdedigend 
als aanvallend hun steentje bijdragen mooi 
om te zien. Spelers die dit goed hebben 
ontwikkeld zijn voor de tegenpartij vaak 
lastig te handelen.

Wie is je grote favoriet BV Mustangs?
Mijn favoriet zijn alle vrijwilligers van de 
club. Ik waardeer het enorm dat vele mensen 
tijd in de club en haar teams steken! Dit 
geldt in het bijzonder voor de coaches die 
gemiddeld toch meerdere dagen per week 
aan de club besteden. Zonder vrijwilligers 
kan de club eenvoudigweg niet bestaan.

Wat wil je bereiken met basketbal?
Ik hoop vanuit mijn rol een gezonde club 
neer te zetten waar iedereen zich kan 

ontwikkelen. BV Mustangs is een club 
met, met name, jeugdleden. Het goed 
ontwikkelen van de jeugd binnen de club 
vind ik dan ook belangrijk. Daarom vind ik 
het ook des te leuker dat ons U12-1 team het 
momenteel best goed doet.

Wat zijn je hobby’s?
Met 3 basketballende jongens thuis in 
combinatie met het voorzitterschap blijft 
er niet veel tijd voor andere hobby’s over. 
Maar… BBQ-en is mijn grote hobby, weer 
of geen weer, en het liefst op een koude 
winterse dag.

Heb je nog een tip/wens voor de leden 
van BV Mustangs?
Zonder leden geen vereniging maar zonder 
vrijwilligers geen basketbal. Het zou fijn 
zijn als de leden af en toe even willen 
helpen. Het zijn vaak de kleine dingen zoals 
bijvoorbeeld even helpen bij het klaarzetten 
en opruimen van de basketbalvelden bij 
thuiswedstrijden. En voor leden of hun 
ouders die graag meer willen doen, laat 
het weten, er zijn verschillende commissies 
binnen de club die ondersteuning kunnen 
gebruiken en graag frisse inbreng verwel-
komen.

Wie wordt na jou de volgende VIP?
De coach van ons U12 team, Jeroen 
Grummel.

Interview met een VIP

10:00 uur Clinc Stargo Basketball 
Op zaterdag 1 juni houden we ons jaarlijks 
afsluitingstoernooi voor alle leden. In de 
ochtend starten we om 10:00 uur met een 
leuke basketbalclinic. De clinc wordt dit 
jaar gegeven door officiële trainers van het 
Stargo Basketball Camp! Hun moto is “The 
place where young talents come and future 
STARS will GO!” Dit is een unieke kans om 
je basketbal skills te verbeteren en kennis 

te maken met de trainers van het Stargo 
Basketball Camp. Geef je op en doe mee!

12:00 uur Afsluitingstoernooi 
Na de clinic starten we vanaf 12:00 uur met 
het onderlinge toernooi, gevolgd door 
een shootout. We eindigen de dag naar 
verwachting rond 15:00 uur. Geef je alvast 
op: pr@ebvmustangs.nl (o.v.v. naam lid, 
team en leeftijd).

Zaterdag 1 juni - clinic Stargo Baketball en afsluitingstoernooi 
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