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VANUIT HET BESTUUR  
Het seizoen is inmiddels ten einde maar de basketbalafdeling zit zeker niet stil.  

Als eerste feliciteren wij ons kampioensteam de U16-1. Volgend jaar verder in de U18, zullen 

zij het daar ook zo goed doen?  

Waarschijnlijk gonst het al van de geruchten want de U18-1 gaat komend seizoen uitkomen 

in de landelijke 2e divisie competitie. Hoe bijzonder is dat? Prestatie kan dus best samen met 

recreatie! We hebben afscheid genomen van leden maar kunnen ook weer een hoop nieuwe 

leden tegemoet zien. Wij heten iedereen welkom en we gaan er weer een mooi seizoen van 

maken. Dit seizoen starten wij met 7 competitie spelende teams (Hs1, U22-1, U18-1, U18-2, 

U18-3, U16-1 en U14-1), met een beetje geluk komt er in de loop van het jaar ook weer een 

U12 blij. Wij blijven er druk mee bezig.  

 

Er zijn helpende handen nodig in het bestuur. Wij kunnen het niet alleen! Dus heeft u tijd 

om ons te ondersteunen laat het ons weten en wij zullen samen met u kijken op welke 

manier wij de hulp nodig hebben. Ook eigen ideeën of input worden zeer gewaardeerd!  

Zonder bestuur kan de afdeling basketbal niet draaien!  

Ook zoeken wij met ingang van het nieuwe seizoen mensen voor de feest- en 

evenementencommissie. Een grote uitdaging i.v.m. de komst van de nieuwe sporthal. 

Tevens hoort het regelen van de loterij/open dag (i.o.m. het bestuur) hier ook bij.  

Tevens zoeken wij:  

- Vaste tafelaars (Voor de U18-1 zijn dat er 3 per wedstrijd, voor de overige teams 2) 

- Vaste scheidsrechters die vaker willen fluiten (tegen vergoeding) 

 

 

3x3 BASKETBAL 
 

Na de competitiestop zijn wij doorgegaan met 3x3 basketbal. En hebben wij ons 

gezicht laten zien op verschillende toernooien. Dit was een groot succes. Wij willen hier 

dus dit seizoen mee doorgaan. Wil je 3x3 spelen buiten de reguliere competitie om? Meld 

je dan aan via: basketbal@svchristofoor.nl. Dit kan al vanaf U16 spelers  
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BASKETBALSCOOL 
De basketbalscool draait na de vakantie weer op volle toeren en zullen wij ook uren in 

Badhoevedorp aanbieden. Wij hebben een nieuwe basketbalscool trainer, Marvin Martina, 

wel bekend van onze clinics. Hij gaat zich hard maken om de jongste jeugd in 

Zwanenburg/Halfweg/Badhoevedorp kennis te laten maken. Wij zijn heel blij dat hij bij onze 

vereniging dit op zich gaat nemen. Welkom Marvin!  Het nieuwe trainingsschema kunt u 

vinden als bijlage in de nieuwsbrief en op onze website. 

 

COMMUNICATIE  
Wij hebben inmiddels de mail/whatsapp groepen/website en nu ook weer de nieuwsbrief. 

Wellicht teveel maar toch ook echt nodig! Wij willen onze leden vanuit alle kanten 

informeren. De nieuwsbrief zal ook vermeld worden op de website. Heb jij nieuwtjes of 

ideeën die je graag in de nieuwbrief terug wilt zien? Laat het ons dan weten! Zit je niet in de 

ledenapp maar wil je er wel in? Stuur dan even een berichtje naar Marjolein. Wil je niet in de 

ledenapp dan is het fluit- en tafelschema op de website leidend (1 week voor de 

wedstrijden).  

 

WEDSTRIJDSCHEMA  
Het scheidsrechter en wedstrijdtafelschema zal 1 week van tevoren worden 

gecommuniceerd via de leden-app. Het definitieve schema staat 1 week van tevoren ook op 

de website. Gaag willen wij jullie nogmaals bekend maken met onderstaande regels: 

  

• Noteer wanneer jij aan de beurt bent! Het niet komen opdagen voor een taak brengt 

met zich mee dat je de eerstvolgende wedstrijd niet kan spelen!  

• Kan je niet, dan zorg je zelf voor vervanging. Dit geef je door aan Marjolein Vermeulen 

(06-18533585). 

 

SCHEIDSRECHTERS   

 
Aan het einde van vorig seizoen is er een scheidsrechtersopleiding geweest en hebben 

diverse spelers het theoriegedeelte afgerond. Het praktijkgedeelte zal volgen in de eerste 

weken van het nieuwe seizoen. Ook ons nieuwe leden vanaf de U16 zullen in de loop van het 

seizoen de scheidsrechtersopleiding gaan volgend. Uitnodiging hiervan volgt.  

Harry (Bestuur)  



  

  

Nieuwsbrief  Juli/Augustus 2019 

afdeling BASKETBAL 

  

      

  

 

TEAMINDELINGEN SEIZOEN 2019/2020 
In de bijlage het nieuwe overzicht (inclusief trainingstijden) met betrekking tot het nieuwe 

seizoen.  

Heeft u vragen/opmerkingen? Stuur dan een mail naar: basketbal@svchristofoor.nl. Let wel: 

in de vakantie zal er niet op nauwelijks worden gereageerd, maar wij nemen uiteraard z.s.m. 

contact op indien nodig.  

De U18-1 zal weer gaan trainen vanaf half augustus. De overige competitieteams starten in 

de week van 26 augustus.  

 

SPONSORS GEZOCHT  
Wij hebben de komende 2 jaar volop uitdagingen om financieel rond te komen, kunt u ons 

helpen sponsors te zoeken? Dit kan gewoon een kleine bijdrage van EUR 100, tot en met 

kleding sponsoring van teams. Weet u een sponsor? Laat het ons weten! Sponsoring kan zijn 

voor: Trainingspakken, Tassen, Bidons, Ballen etc. Maar ook financiële bijdrages zijn van 

harte welkom!  

 

VAKANTIE!  
En dan nu echt vakantie gaan vieren! Bedankt voor een geweldig seizoen en tot augustus 

2019!  

 
 

Romario, Marjolein, Kim, Marianne, Harry en Kimberly 

Bestuur afdeling Basketbal 

 


