DOZY BV DEN HELDER
Nr.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Naam

Positie

Romee van der Vlies
Janiek van Veen
Marianne van der Hoek
Nicole Garfe
Lisa Schoen
Randell van der Lee
Marloes Roetgerink
Maaike Klein

forward
guard
forward
forward
forward/center
guard/forward
center
guard

BV Den Helder
BV Den Helder
Eurosped Twente
BV Den Helder
BV Den Helder
BV Den Helder
BV Den Helder

Tamlyn de Groot
Nadia Tijdeman
Tessa van Esch
Valerie Smak
Soraya Visser

center
center
forward
forward
Geblesseerd

BV Den Helder
BV Den Helder
BV Den Helder
BV Den Helder

			

12.
14.
15.
16.

Vereniging seizoen ‘11-’12

Hoofdcoach:
Assistent coach:
Looptrainer:
Fysiotherapeuten:
		

ZATERDAG 16 FEBRUARI 2013
19:00 UUR

LOCATIE: SPORTHAL SPORTLAAN

Codigalco Carmelitas
Ourense, Spanje

Frank de Wit
Tirza Pentury
Raymond Koen
Tjalling Smits, Edwin Bromlewe
Feeling for Fitness

Scheidsrechters: Abbringh, Neuhuys, Lauret
Scorer: Carla Siecker
24-seconden: Willem Krediet
Klok: Gerrit Schoon en Ed van Mourik
Zaal: Ton van den Bosch, Arjan Otter, Henk v.d. Krift, Leon Kannegieter
Geluid: DJ Jos
Teamfoto BV Den Helder: Melanie Kolster

LEKDETEC.NL
Nr.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Naam

Gabriëlle van den Bosch
Lisanne de Jonge
Yordi Kathmann
Karin Kuijt
Jacobine Klerx
Fenne van der Wielen
Anouk Biesters
Jill Bettonvil
Lynn Bettonvil
Laura Westerik
Loes Vermeulen
Sharon Lammerink

Hoofdcoach: 		
Teammanager:		

Bart Sengers
Frank Otte

© Kiki Westerweel - www.kikiwesterweel.nl
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BV DEN HELDER JEUGDNIEUWS
NARCISJES

‘Dozy BV Den Helder zet de bloemetjes
buiten’. Er zijn weer potjes narcissen te
koop bij jeugdspeelsters. De opbrengst is
voor de jeugd. Nieuw dit jaar is dat je zelf
kunt kiezen wanneer je ze op wilt halen.
Dinsdag 5 maart tussen 18.00 en 19.00
uur of woensdag 6 maart tussen 17.30
en 18.30 uur. Beide dagen in de Sporthal
Sportlaan.

‘Mochten we dat kampioenschap halen
(we laten nog via de website weten welke
datum) dan kunnen wel wat support
gebruiken. We hopen dat jullie ons dan
allemaal komen aanmoedigen. Het zal
niet makkelijk worden maar kansloos zijn
we zeker niet bij voorbaat! De
basketbalgroeten, coach Ton Bootsman.’

COACH DOZY BV DEN HELDER FRANK DE WIT

BOLWERK NIEUWEDIEP

LEKDETEC.NL KOR DE JONGE

Drie wedstrijden: Het Bolwerk speelde 27
januari tegen BV Amsterdam. Een nieuw
team. Het begin was niet goed, maar
door de press kwam het Helderse team
dichterbij 67-59. De week daarop kwam
Almere Pioneers naar De Slenk. Voor de
rust was het spel niet goed, De Pioneers
waren erg snel. De vierde periode werd
beter verdedigd en aanvallend werd er
goed 1-1 gespeeld. Almere won met
38-87. Op 9 februari ging het Helderse
team naar Rijswijk. Lokomotief was de
tegenstander. De tweede periode ging
gelijk op daarna had Het Bolwerk geen
antwoord op hun press. Eindstrand:
91-56. Volgende week speelt het team uit
tegen Leiden in de Vijf Meihal.

VERSTERKING VOOR DE VERENIGING!
U18

‘Vanmiddag (09.02.13) hebben we de
eerste wedstrijd om de districtkampioenschappen tegen Hoppers gespeeld in de
Sporthal Sportlaan. Donderdag 28 februari
spelen we ‘s avonds de ‘terugwedstrijd’
in Hoorn. Als we het totaal van deze twee
wedstrijden winnen mogen we meedoen
met de Noord-Hollandse kampioenschappen U16. Deze worden dan gespeeld in
onze eigen Sporthal Sportlaan. Cheyenne
en Melanie mogen hier niet meer aan
meedoen, daarvoor in de plaats doen Ruby
en Isa mee.’

DAMES TOP BASKETBALL

Dit seizoen zijn er nieuwe teams
bijgekomen, wij zijn een groeiende
vereniging! We hebben een enthousiast
team en zoeken versterking. Zit er een
functie voor je bij? Neem dan contact op
voor meer informatie via
redactie@denhelderbasketbal.nl. Staat
ook weer leuk op je CV!
•
Wedstrijdsecretaris
•
Bestuurslid communicatie en pr
•
Video-operator U20
•
Floormanager
•
Livestreamcoördinator
•
Vrijwilligerscoördinator

FACEBOOK.COM/BASKETBALVERENIGINGDENHELDER

‘Vandaag spelen wij tegen Lekdetec.nl. De uitwedstrijd was een spectaculaire wedstrijd
met een hoge score. Helaas stonden wij net aan de verkeerde kant van de score. Iets wat
na de kerst steeds het geval is en wat wij willen doorbreken. Tegen Binnenland haalden wij
een goed niveau en dat zal vandaag doorgetrokken moeten worden naar een overwinning.
Wij gaan er alles aan doen om te winnen en hebben daarbij de steun van ons fantastische
publiek hard nodig.’
‘Lekdetec.nl is de laatste maanden onvoorspelbaar in haar spel; het kan vriezen en het kan
dooien. Inmiddels heeft Lekdetec.nl van elke tegenstander zowel gewonnen als verloren.
De laatste wedstrijd won de Bemmelse formatie thuis afgetekend van het CTO Amsterdam
(83-60) en zij hopen de goede lijn in Den Helder door te kunnen zetten. Wel kunnen we
vaststellen dat de komst van Sharon Lammerink het team sterker heeft gemaakt; zowel
van buiten als in de bucket kunnen ze gevaarlijk zijn.’

GEK VAN BASKETBAL!

Wij zoeken mensen die de crew van het dames topbasketbalteam wil ondersteunen. Zie jij
in van één van onderstaande functies iets en wil je meer informatie? Neem dan contact op
met redactie@denhelderbasketbal.nl
•
Teammanager Dames 1
•
Video-operator Dames 1
•
Livestreamcoördinator
•
Bestuurslid communicatie en pr
•
Speaker
•
Fotograaf VIP van de wedstrijd

EERST VOLGENDE THUISWEDSTRIJD

Zaterdag 2 maart 2013 speelt Dozy BV Den Helder de eerst volgende thuiswedstrijd. Dat is
ook gelijk de laatste thuiswedstrijd in de competitie van seizoen 2012-2013. De
tegenstander is ProBuild Lions. Kom het team allemaal aanmoedigen! De wedstrijd begint
om 19:00 uur in de Sporthal Sportlaan en de toegang is gratis.

SORAYA VISSER

‘Ik kom net uit het ziekenhuis en ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Er is niks aan de
hand met mijn banden die zijn goed. Alleen ik heb wel flinke bot kneuzingen in het bot
van me bovenbeen en kraakbeen beschadiging. Er zijn ook wat stukken kraakbeen los
gekomen die op plekken zitten waar ze niet horen te zitten en een gat in me kraakbeen. Ik
hoef niet geopereerd te worden tot nu toe tenzij ik na een paar maanden nog steeds erg
last heb dan gaan ze een kijk operatie doen. Het enige wat ik nu kan doen is dus rustig aan
doen en weer rustig opbouwen :)’

TWITTER.COM/BVDENHELDER

