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1. Hier zijn we weer! 

Na een tijdelijke afwezigheid door drukte zijn 

wij nu weer toegekomen aan een nieuwe 

nieuwsbrief! Onze excuses hiervoor.  

Het seizoen is alweer een paar maanden in 

volle gang. Iedereen is weer lekker aan het 

trainen en de eerste competitie helft schiet al 

erg op. Op naar een leuk en sportief seizoen 

 

2. Nieuwe tenues 

Sinds vorig weekend spelen bijna alle teams in 

een nieuw wedstrijdtenue. Wat een super 

mooie uitstraling geeft dat op het veld! Ook zijn 

er ook al diverse shooting-shirts besteld en 

uitgereikt. De eerste hoodies zijn inmiddels 

ook geleverd.  

Mocht u nog zo’n mooi shootingshirt, hoodie of 

iets anders willen bestellen, dan kan dit 

natuurlijk! Dit kan via onze webshop op 

www.jbcnoorderhaven.nl 

Neem snel een kijkje in de webshop! 

 

 

 

 

 

 

3. Sinterklaasviering U10 en U12 

Op donderdag 30 november zal Sinterklaas met 

zijn pieten een bezoek brengen aan de jongste 

jeugd. Deze avond zullen de teams een 

gezamenlijke Sinterklaas training hebben. 

Broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom! 

Het feest is van 1730-1845 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Verjaardagen november 

1 Calvin van Kimmenaede 

10 Max van Vuuren 

16 Lucy Wilkens 

20 Jos van Marrewijk 

20 Noah Wilbrink 

21 Bradley van Fulpen 

21 Richard Weenk 

24 Bradley Noor 

25 Tessa van Moll 

30 Amy Kamminga 

 

 

Verjaardagen december 

4 Veere Groet 

8 Nadia Leus 

13  Joost Coesel 

13 Nigel Prins 

18 Melanie Kolster 

21 Sammy Jo Keppel 

22 Destiny Poelman 

23 Estelle Otten 

 

Wij willen iedereen van harte feliciteren en een 

hele fijne dag toewensen! 
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5. GEZOCHT! NIEUWE REDACTIE 

NIEUWSBRIEF 

Het maken van een nieuwsbrief kost niet heel 

veel tijd maar is wel weer een klusje wat er 

even bij komt. Omdat wij ook in het bestuur, TC 

commissie en activiteitencommissie actief zijn 

en daarnaast ook nog trainen geven, zullen 

jullie begrijpen dat het soms lastig is om nog 

ergens een gaatje te vinden voor het maken 

van de nieuwsbrief. Om deze nieuwsbrief wel uit 

te kunnen blijven geven zijn wij op zoek naar 

vrijwilligers die een nieuwe redactie willen 

vormen. Jullie krijgen input vanuit het bestuur 

en hopelijk ook vanuit de trainers/coaches,  

spelers/speelsters en/of ouders zodat jullie dit 

in de nieuwsbrief kunnen verwerken. Ons 

streven is om 1x per 2 á 3 maanden een 

nieuwsbrief uit te brengen. Dit zal dan 

hoogstens 1 of 2 uurtjes van jullie tijd kosten.  

Lijkt je dit leuk en wil je graag een steentje 

bijdragen aan onze vereniging? Dan zien wij 

jullie aanmelding voor nieuwe redacteur of 

redactrice tegemoet. Dit kan via de mail naar 

nieuwsbrief@jbcnoorderhaven.nl 

 

6. Trainers/coach clinic van Meindert van 

Veen 

Meindert van Veen zal op zaterdagochtend 16 

december een trainers/coach clinic geven aan 

onze trainers/coaches en belangstellenden. 

Deze ochtend zal hij onze trainers/coaches nog 

meer kennis bij gaan brengen. De clinic is van 

9.30 – 11.30 uur in Sporthal Sport aan Zee. 

  

7. Uitleg digitaal wedstrijdformulier 

Vanaf 1 januari 2018 zijn wij verplicht om met 

het digitaal wedstrijdformulier te gaan werken. 

Om iedereen op de hoogte te stellen hoe dit 

digitale wedstrijdformulier werkt zullen wij 3 

avonden organiseren waarin wij jullie wegwijs 

maken met dit digitaal wedstrijdformulier. En 

geloof ons.. het is vele malen makkelijker dan 

het sheet wat geschreven moet worden. De 

avonden waarop wij u wegwijs willen maken 

zijn: 

Donderdag 7 december om 1900 uur 

Donderdag 14 december om 1900 uur 

Maandag 18 december om 1900 uur 

Deze avonden zijn bedoeld voor 

spelers/speelsters vanaf de U14, alle ouders 

van alle leeftijdscategorieën en andere 

belangstellenden. Noteert u 1 van deze 

avonden in uw agenda en kom naar de kantine 

van Sport aan Zee te Julianadorp. 

Deze avond zal ongeveer een uur tot ander half 

uur duren.  

 
 

8. Kerstvakantie 

Van 25 december tot en met 5 januari zal het 

kerstvakantie zijn. Tijdens deze weken zal er 

geen training zijn.  

 

9. Jeugdclinic en nieuwjaarsreceptie 

Een datum om alvast in uw agenda te zetten: 

zondag 7 januari vanaf 1500 uur! 

Deze middag zal  onze jaarlijkse jeugdclinic 

plaatsvinden onder leiding van Cees van 

Roostelaar. Cees van Rootselaar is een 

oud-speler van Den Helder maar tevens 

ook een ex-international! 

Tevens zullen we deze middag ook een 

nieuwjaarsreceptie organiseren. 

Verdere info volgt nog maar een leuke 

middag beloofd het zeker te worden! 

 

10. Schoolbasketball 

Op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 

december zal het jaarlijkse 

schoolbasketbaltoernooi gehouden worden in 

sporthal Sportlaan. Voor dit toernooi zijn wij nog 

op zoek naar scheidsrechters die 1 of meerdere 

van deze dagen. een dag of dagdeel willen 

fluiten/tafelen. Lijkt je dit leuk?! Geef je dan 

snel op bij Linda Mulder via: 

activiteiten@jbcnoorderhaven.nl 

Dit toernooi draait op vrijwilligers van de 3 

verenigingen uit Den Helder (Dozy BV Den 

Helder, BV Noordkop en JBC/N).  

 

11. Nieuws van de Rollers 

De rollers houden dit seizoen open trainingen. 

Dat wil zeggen dat iedereen die geïnteresseerd 

is in rolstoelbasketbal en dit graag een keer wil 

proberen van harte welkom is. Dus ben of ken 

jij iemand die dit wilt proberen dan kan dat op 

de volgende data: 

- 22 december  

- 26 januari 

- 23 februari 

- 23 maart 

- 25 mei 

De trainingen vinden plaats op vrijdagavond 

van 1830 uur tot 2000 uur in Sporthal Sport 

aan Zee te Julianadorp. 

 

12. Facebookpagina’s en Instagram 

Op onze Facebookpagina vinden jullie weer de 

meest up to date nieuwtjes en acties. Deze 

pagina kunnen jullie vinden onder 

JBC/Noorderhaven Basketball.  

Hierop zullen ook de aankomende wedstrijden, 

uitslagen, foto's en dergelijke geplaatst worden. 

Like en deel deze pagina zoveel mogelijk zodat 
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iedereen op de hoogte blijft van de 

ontwikkelingen bij JBC/N. Ook hebben de 

Rollers hun eigen FB pagina. Deze kunt u 

vinden onder JBC Rollers.  

Ook zijn wij te vinden op Instagram onder 

@jbc_basketball. Hierop plaatsen wij foto’s 

 

13. Spelregels 

Wil je meer van de Spelregels weten? Spelers, 

ouders, trainers, coaches en andere 

belangstellenden……Kijk dan op: 

http://www.basketballmasterz.nl 

Ook voor scheidsrechters met een diploma is 

het een nuttige en leuke opfrisser! 

 

 

http://www.basketballmasterz.nl/

