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50 jarig jubileum 

Wat is er weer veel gebeurd tussen nieuwsbrief vijf en zes! Te noemen: interland tussen Oud Junioren en Hatvan uit 

Hongarije, Selfie Summer wedstrijd, mixtoernooi en natuurlijk de nostalgiewedstrijden. In deze nieuwsbrief blikken we 

met een aantal foto’s terug op deze evenementen. Nu 17 november steeds dichterbij komt wordt het enthousiasme 

alleen maar groter. Veel mensen hebben al aangekondigd naar de reünie te komen en ook de invulling van de clinics 

krijgt steeds meer vorm. In deze nieuwsbrief dan ook het programma van het feestweekend. 

 

Programma jubileumweek 

Woensdag 15 november 2017 

20.00 – 22.00 Cursus bloemschikken (voor de versiering van het clubhuis) 

Vrijdag 17 november 2017 

19.00   Officiële opening jubileumweekend 

20.30   Reünie 

Zaterdag 18 november 2017 

11.00 – 16.00 Diverse basketbalclinics onder leiding van een professional 

16.00 – 17.30  Spelletjes voor U8 

20.00 – 02.00  Feest 

Alle bovenstaande festiviteiten vinden plaats in het clubhuis of de aanliggende 

zaal Haydnlaan 1a te Maassluis. 

 

 

  

 

     

 

 

 

  Nostalgiewedstrijd 

Het kan je bijna niet ontgaan zijn maar op 3 september werden de 

basketbalschoenen weer uit het vet gehaald (spreekwoordelijke vet 

dan) en gingen er vier oude teams met elkaar de strijd aan. De dames 

2000/2001 onder leiding van Richard Otto gingen de strijd aan met de 

dames van rond 1978 (of waren het kadetten?) onder leiding van coach 

Hans van Hoorn. In een fanatieke wedstrijd, welke onder leiding stond 

van Poul Boelaars, wonnen de Dames van 2000/2001 nipt met 26-31. 

Hierna was het de beurt aan de nostalgische teams van de heren. Het 

heren team uit 1987 onder leiding van Jaap Boon was zo goed als 

compleet en ervan overtuigd dat ze nog wel van de huidige generatie 

heren kon winnen. Deze wedstrijd onder leiding van Harry van Loon 

ging heel de wedstrijd gelijk op. Uiteindelijk, na heel veel 

zweetdruppels, won de huidige generatie met 43-44. Het belangrijkste 

was echter het weerzien van oude bekenden en de gezelligheid. 
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Nieuwsbrief 

Heb je de nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangen en wil je (ook als niet-lid) graag op de hoogte 

worden gehouden van de ontwikkelingen rond het jubileum, stuur dan een email naar: 

50jaar@greeneagles.nl  

Interland 

Op 9 juni speelde het basketbalteam uit Hatvan (Hongarije) een 

wedstrijd tegen de Oud Junioren (seizoen 2000 -2001) onder leiding van 

coach Hans van Hoorn. Tevens werd het 25-jarig jubileum van de 

stedenband tussen Maassluis en Hatvan gevierd. Net zoals vier jaar 

geleden toen de Oud Junioren wonnen werd ook deze wedstrijd 

gewonnen (61-56). Na afloop was het nog lang gezellig in het clubhuis 

van Green Eagles. 

 

Jubileumwijn 

Ter ere van het jubileum zijn er nu flessen 

wijn met een special 50-jarig jubileum glas 

te koop. De flessen wijn zijn voor €10,- 

verkrijgbaar aan de bar in het clubhuis. 

 

Winnaar Selfie Summer Wedstrijd 

En de winnaar van de Selfie Summer Wedstrijd is het 

Mixtoernooi. De jubileumcommissie heeft uit de vele 

inzendingen de volgende foto als winnaar uitgekozen. 

 

Wizzu dat… 

 Er nog “speciale “uitnodigingen verstuurd 

worden voor 17 november 

 Er mensen in het zonnetje worden gezet 

 Marktplaats wordt gebruikt om geld in te 

zamelen (teller staat op 90,-) 

 Je je nog steeds kan aanmelden voor de 

club van 50. 

 Hoe meer aanmeldingen er zijn voor deze 

club hoe groter het cadeau wordt voor de 

vereniging 

 Je je binnenkort kan aanmelden voor de 

clinics  

 Er natuurlijk meer foto’s zijn van alle 

activiteiten en te vinden zijn op Facebook 

en de website www.greeneagles.nl 
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