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Voorwoord
De kop is eraf. Eindelijk weer eens echt spelen!
Spanning, teleurstelling, hoop, vermoeidheid, geluk en als alles goed gaat een big smile dat is
wat er in een wedstrijd zit, heerlijk toch. Een aantal teams hebben dit al geproefd, de een het
bitter de ander het zoet. Er waren een paar klinkende overwinningen zoals de eerste wedstrijd
van onze Mini mix 1 met maar liefst 93-0 en onze aspiranten jongens 1 met 13–97 Wat een
standen! Onze kad/jun meisjes hebben 2x nipt een verlies geleden. Knap want ze spelen in een
zwaardere poule en ook nog 2x met een beperkte bezetting.
Onze kadetten jongens 1 laat er geen misverstand over bestaan dat zij tot de favorieten behoren:
twee maal een klinkende overwinning en dat op rayon nivo. Dames 1 vorig seizoen nog de
nummer 1 moest 2 x buigen voor hun tegenstander maar dit gebeurde dan ook zonder de lange
dames. Het komt allemaal goed verzekerden ze mij.
Als alles goed gaat hebben we ook weer een aspiranten meisjes team. 6 meiden die er hun
schouders onder gaan zetten, dat belooft wat.
De clubactie loopt voorbeeldig. Het kan natuurlijk altijd beter maar de meter loopt nog steeds,
we zijn de opbrengst van vorig jaar al gepasseerd. Top! Ik verklap alvast wel dat we een
superverkoper hebben ( zie volgende Rebound wanneer de prijzen bekend worden gemaakt).
Speel ze!!
Herman Hollanders
Voorzitter
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Mutaties leden

Het bestuur heet het volgende nieuwe leden, die zich de afgelopen maand bij The Sea Devils
hebben aangemeld, van harte welkom!!
Naam
Robert Overpelt
Denise Hollanders
Gerald Oreel
Marleen Korf
Elbert Min
Job Hendriks
Robert van der Eng
Vincent Dudink
Xafiera Strijder
Sjoerd Laarhoven
Petra Berkhout
Safiera Gijzen
Eveline Groen

Lidnummer
417200408
417200409
417200410
417200411
417200412
417200413
417200414
417200415
417200416
417200417
417200418
417200419
417200420

Team
Heren 2
Aspiranten/Kadetten
Coach Mini Mix 1
Kadetten Junioren meisjes
Heren recreanten
Heren 2/coach JK1
Heren 1
Heren 1
Aspiranten/Kadetten
Heren 3
Aspiranten/Kadetten
Aspiranten/Kadetten
Trainend Dames 2

De volgende leden hebben hun lidmaatschap alsnog met ingang van dit seizoen opgezegd:
Naam
Team afgelopen seizoen
Lex van der Wielen
Coach Kadetten Jongens 2
Tabe Bergman
Heren 1
William Ng
Trainend Kadetten Jongens 3
Antoinette Twaalfhoven
Aspiranten/Kadetten meisjes

Nieuwe spelregels dit seizoen
Met ingang van dit seizoen zijn de onderstaande aanvullingen op de spelregels op de
competitiewedstrijden van toepassing:
1. Het verzoek om een wissel of time-out is voor beide ploegen na de láátste geslaagde of enige
vrije worp toegestaan, echter vóórdat de bal ter beschikking staat van de nemer van de inworp.
Dit geldt NIET voor wedstrijden van de mini’s of benjamins!
2. In het geval de láátste vrije worp wordt gevolgd door een inworp tegenover de jurytafel, kan
beide ploegen een wissel of time-out worden toegestaan, ongeacht het resultaat van de deze
vrije worp, echter vóórdat de bal ter beschikking staat van de nemer van de inworp.
Dit geldt NIET voor wedstrijden van de mini’s of benjamins!
3. Indien er gedurende de laatste twee (2) minuten van de vierde (4e) periode, of iedere
verlenging, een time-out is toegestaan aan:
·* de niet-scorende ploeg na een geldig velddoelpunt,
·* de ploeg die in zijn verdedigingshelft balbezit had verkregen,
moet de inworp na de time-out, ter hoogte van het verlengde van de middenlijn, tegenover de
jurytafel worden uitgevoerd. Het is de nemer van de inworp toegestaan, de bal naar een
ploeggenoot te werpen, op iedere plaats van het speelveld.

kijk ook eens op www.seadevils.nl
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Deen sponsoractie.

Dit jaar is Sea Devils weer uitgenodigd om mee te doen aan de Deen
jeugdsponsoractie.Van 8 oktober t/m 12 november krijg je bij bepaalde artikelen die je koopt
muntjes en deze kun je in de buis van de club doen welke je steunt. Hiervoor krijgt de club een
bedrag om te besteden t.b.v. de jeugd. Hoe meer muntjes, hoe groter de bijdrage.
Dus, ga vanaf 8 oktober je boodschappen doen bij Deen, koop
meer dan je nodig hebt en steun onze club!

De uitnodiging om mee te doen is niet geheel vrijblijvend, we moeten er wel wat voor doen!
Op zaterdag 29 oktober tussen 10.30 – 12.00 uur geven we een demonstratie van onze sport op
De Brink. Het team van Fred Wickenhagen zal demonstraties geven. Uiteraard zijn jullie
allemaal uitgenodigd om een balletje te komen gooien. Tevens mogen we in de winkel nog
helpen met inpakken van de boodschappen, of het helpen duwen met de karretjes. De muntjes
worden door de klanten dan uiteraard in onze buis gedaan!
Wil je ook meespelen en helpen op 29 oktober, laat het mij dan zo gauw mogelijk weten.
Wilma Beukers, 65 36 31

Dames 1 in het rayon

Eerste rayonwedstrijd Dames 1
Dames 1 speelde op 17 september de eerste wedstrijd op Rayon niveau tegen Lions 1. Ondanks
dat van de 9 spelers 6 boven de 41 zijn, laten ze zich niet kisten en gaan de dames vol goede
moed het nieuwe seizoen in. De eerste wedstrijd begon toch niet helemaal zoals het moet, ze
misten de twee lange centers en de coach was ook niet van de partij, maar de coaching werd
waargenomen door Wim Verburg.
De eerste 10 minuten werd er begonnen met Judith, Sandra, Irene, Marijke en Marike.
De dames zijn nog niet helemaal gewend om op rayon snelheid te spelen zodoende werd na een
aantal wissels van Nancy en Rosita, de eerste helft afgesloten met 16 – 31 in het nadeel van de
dames.
De tweede helft waren ze iets meer op dreef en wisten ze zonder de twee centers meer te
scoren dan Lions en dan de eerste helft. Eindstand was 37 – 49.
Nipte nederlaag dames 1 Sea Devils
Op 24 september heeft dames 1 van de Sea Devils haar 2e wedstijd op rayonniveau gespeeld.
Een spannende wedstrijd, waarin beide teams elkaar in evenwicht hielden, maar toch de
tegenstander met de punten naar huis ging. Tegenstander was BC Schrobbelaar uit Amsterdam;
met 11 speelsters naar de sporthal gekomen tegen 7 speelsters van Sea Devils.
De eerste 10 minuten keek Sea Devils de kat uit de boom wat resulteerde in een
achterstand bij rust. De tweede 10 minuten werd er beter gespeeld en vielen de punten, maar
met een 22-26 achterstand gingen de dames de kleedkamer in. De achterstand was niet
onoverbrugbaar en met goed spel werd de tegenstander bijgehouden en was de achterstand nog
steeds niet geslonken, maar ook niet meer geworden.
De laatste 10 minuten waren de spannendste van het geheel. Met 2 prachtige 3-punters
van Sandra Verburg liepen we uit naar 1 punt voorsprong in de laatste minuut. Helaas viel een
schot van de tegenstander perfect in de ring en met een fout van de kant van Sea Devils en 1
raak geschoten vrije worp van de tegenstander ging de eindbel met een eindstand van 46 – 48.
Topscoorster bij Sea Devils was Marijke Teunis.
Toch kijken de dames terug op een geslaagde wedstrijd met goed verdedigend werk.
Vanuit de bucket kon de tegenstander niet scoren.

kijk ook eens op www.seadevils.nl
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De strubbelingen van heren 2

01-10-2005 1900 L.C. Players 2 thuis, 76-53 gewonnen
Na de wat sneue toestand tegen OG 3 en een teambuilding event
waarover nog meer en vaker zal worden verhaald, traden Vijftien-en-eenhalf Heren Twee aan tegen de een van de acht medekoplopers: ElCeePee 2.
Het eerste kwart loopt voorspoedig - TP onderscheidt zich door overzicht, controle en scores.
Marcel H acteert alsof hij niet 6 zes jaar van het toneel is geweest. Alleen zijn afwijkende outfit
is nog een stille getuige van node gemist overzicht op de één. PA staat keizerlijk de afweer te
regelen en anderen staan of goed te werken of lekker te spelen (of desnoods allebei). Met een
puntje of 8 voorsprong lijkt dit allemaal de goeie kant op te gaan.
Maar aan alle mooie dingen komt een eind, zeker met een bank van 600 kg (waarvan the better
part inmiddels adrenaline). Het tweede kwart is niet goed te noemen, zo erg zelfs dat het kroost
zich er mee gaat bemoeien en onrustig over de randen van de volle tribunes begint te hangen.
Met de voorsprong weer keurig ingeleverd meldt zich in het derde kwart heer RJD aan het front.
Terwijl hij zich warm lag te draaien heeft hij bij de tegenstander een paar tiepes gespot die hij
het leven zuur gaat maken. Waar dit achteraf ook blijkens reeds behaalde resulten zomaar fout
kan aflopen - ging het nu goed. 3tjes en drivejes, het kan allemaal in ene, en verschaft uw
elitekorps een mooie uitgangspositie voor het vierde kwart.
De springers van de tegenstander blijken nogmaals te licht, of Koos en PA te zwaar zo u wilt. en
met 1 zure driepunt specialist gaan de mannen het niet redden tegen een inmiddels ontketend
Heren 2. Ik dacht als eindstand ongeveer 76-55 te noteren.
Aan de wederom goedgevulde koffietafel kwamen we er score technisch echter niet helemaal
uit. Als ik de persoonlijk scores van RJD en Koos optelde zat ik volgens hun schattingen al
boven 175 en dat kon niet helemaal met de realiteit worden verenigd. We hebben vervolgens de
koffie maar de koffie gelaten en wat vaasjes aan laten rukken om ons weer in rap tempo in staat
van volledige levensaanvaarding te brengen.
J. Noshot
RJD 27, KT 21, RO 9, MH 8, RT 7, JoH 2, PA 2

Verslag Alk. Guardians Kad/jun.1 – SD Kad/jun.1

Stand 40 - 36
Op zaterdag 17/9 was het dan zover. Een nieuw seizoen, nieuwe
schoenen, andere poule en een nieuwe collega we moesten er weer
tegenaan. Dat viel toch effe tegen en we speelde niet eens op zondag!!
Na 10 minuten spelen keken we al tegen een 13 – 4 achterstand aan.. Ja,
maar.... die meiden (tegenstanders) dribbelen zo snel daar hou ik niet van. Dat weten we want
wij zijn het langste team of was het toch weer wennen? Ik denk het laatste want we begonnen
weer meer “grip” op het spel te krijgen dat alles resulteerde in een tweede kwart van 9-8, een
klein verschil dus.
Na een inspirerende peptalk van de coach werden onze “meisjes” op scherp gezet en zie het
resultaat. Het derde kwart 6-8 in ons voordeel. Het 4e kwart zou een missie worden erop of
eronder. Het werd ongemeen spannend met nog 1.25 op de klokken stonden we gelijk . Welk
team had het beste hun zenuwen in bedwang en het meeste geluk? Verdorie, deze keer de
meiden uit Alkmaar. Niet getreurd, we pakken ze in Castricum. Goede mentaliteit meiden ga zo
door!!!
Een oplettende bezoeker.

kijk ook eens op www.seadevils.nl
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Kadetten Jongens 1 van The Sea Devils goed uit de startblokken!

17 september, uitslag: 90-67
De eerste wedstrijd in het rayon zit erop. De spanning voor de wedstrijd was duidelijk van de
gezichten af te lezen. De tegenstanders van dit seizoen zijn allemaal een maatje groter, sneller
en meer balvaardig.
Het eerste kwart verliep van beide kanten nerveus, maar toen de score was geopend, kwamen de
kadetten langzaam in hun spel. Ze moesten duidelijk wennen aan de enorme center van Lions.
Aan lengte heeft Sea-devils echter geen gebrek.
Met nog maar twee trainingssessies achter de rug was al te zien dat deze groep erg leergierig is.
De opdrachten werden goed uitgevoerd en naarmate de wedstrijd vorderde kwam er steeds meer
rust en vertrouwen in het spel. De voorsprong van het begin is niet uit handen gegeven, maar
pas in het laatste kwart was pas duidelijk dat Sea-Devils in deze wedstrijd de sterkste was. Lions
moest geforceerd gaan spelen om niet helemaal ten onder te gaan en moest teveel persoonlijke
fouten maken. Het sterkste punt van Lions was de center die de hele wedstrijd in het veld stond.
Daar had Sea-Devils een passend antwoord op. Met 5 fouten ging hij in het laatste kwart van het
veld. Een goed debuut van de JK1. De nieuwe coach(es) was tevreden.

Sea Devils Aspiranten Jongens 1 overspeelt Lisse

Op zaterdag stond de eerste competitiewedstrijd voor de aspiranten jongens
1 op het programma, een uitwedstrijd tegen Lisse. Het team speelt dit
seizoen voor het tweede jaar in de hoogste klasse van het district Haarlem
en is een van de kanshebbers op het kampioenschap. Sea Devils speelt fris
en attractief basketball en heeft in de strakke man-to-man verdediging en
de veel gespeelde fast break belangrijke wapens.
Tijdens de 1e periode bleek al snel dat Sea Devils veel te sterk was voor
Lisse. Sea Devils speelde de fast break uiterst effectief. De eerste vijf
aanvallen leverden een 100% score op en het team van Lisse werd volledig
overlopen. Eindstand 1e periode: 2 – 19 tegen een schotpercentage van
75%.
In de 2e periode verliep de aanval een stuk stroever. Er werd slordig en gehaast gespeeld. Veel
schoten vielen dan ook verkeerd. De periode werd toch gewonnen met 2-12. Ruststand: 4 – 31.
In de tweede helft werd een agressieve pressure man-to-man verdediging gespeeld op driekwart
van het veld. Lisse had het erg moeilijk met deze verdediging en kwam nauwelijks aan
aanvallen toe. Sea Devils pakte veel steals en dat leverde veel makkelijke scores op. Lisse werd
in deze fase van de wedstrijd compleet zoek gespeeld. In deze periode wist Sea Devils uit 24
schotpogingen 18 keer te scoren (eindstand 3e periode 2 - 36).
De 4e periode gaf hetzelfde beeld als de vorige periode. De aanval werd goed breed gehouden,
waardoor er veel ruimte in de bucket van Lisse ontstond. Via give and go’s en drives werd de
score verder opgevoerd. Eindstand 13 – 97.
De punten werden gemaakt door:Jan Bollemeijer 26, Yi Ming Hu 18, Max Schmidt 15, Daan
Berkhout en Mats Wickenhagen 14, Tom Oreel 8 en Luca Massaro 2.

kijk ook eens op www.seadevils.nl
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Programma van 15-10-2005 t/m 06-11-2005

Hierbij het programma, het was weer een hele puzzel. Een aantal mensen moet helaas schrijven
of fluiten op een dag waarop ze zelf niet hoeven te spelen, let dus even goed op. Ik weet dat dit
niet leuk is, daarom probeer ik dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar helaas ontkom ik er niet
altijd aan. Aan diegenen het verzoek om wel te komen opdagen, anders staan er teams zonder
scheids of tafel, of moet je collega-scheids het alleen doen, en dat is nog minder leuk. Alvast
bedankt voor jullie inzet!
Zaterdag 15-10-2005
Castricum, De Bloemen

1600

1 Mini Mix 2 - Mini Mix 1

1600

2 Asp/Kad M1 - BV Lely A'
dam MA2

1730

1 Kad/Jun M1 - ProBuild Lions MJ2

1730

2 Junioren J1 - D.W.V. JJ1

1900

1 Heren 2 - Alkm. Guardians HS3

1900

2 Junioren J2 - D.W.V. JJ2

2030

2 Dames 2 - L.C. Players DS1

Alkmaar, Hoornse Vaart

1815

1 Alkm. Guardians JA2 - Aspiranten J2

Beverwijk, De Walvis

1630

1 Rac. Beverwijk JA1 - Aspiranten J1

Den Helder, Sportlaan

1830

2 BV Noordkop JK1 - Kadetten J1

Haarlem, Spaarnehal

1345

2 H.O.C. JA2 - Aspiranten J3

Heemskerk, De Waterakkers

1630

1 Mapleleaves HS2 - Heren 3

Zondag 16-10-2005
Den Helder, De Brug

1400

1 MSV/Zeemacht DS1 - Dames 1

Zaterdag 22-10-2005
Akersloot, De Lelie

1700

1 ABC Axion HS1 - Heren 2

Beverwijk, De Walvis

1800

1 Rac. Beverwijk HS3 - Heren 1

Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:

B. Res, J. Admiraal
P. Admiraal, Y. Koper
H. Kolkman, T. vd Meer
E. Rijcken, R. Bremer
B. Res, K. Veldman
J. Masereeuw, R. vd Wurf
R. Tepaske, K. Twiest
B. Druijven, C. Ooievaar
J. Sytema, S. v. Hoof
S. Holt, T. Veldhuis
G. Borst, P. v Dijk
T. Brugman, Y. Veldhuis
R.J. Derwig, P. Stel
M. Bor, R. Koot
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Castricum, De Bloemen

1600

1 Aspiranten J2 - Rac. Beverwijk JA2

1600

2 Mini Mix 1 - H.O.C. XM1

1730

1 Aspiranten J3 - Rac. Beverwijk JA3

1730

2 Kad/Jun M1 - L.C. Players MJ1

1900

1 Heren 3 - Mapleleaves HS3

Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:

R. Koot, K. Veldman
P. Admiraal, J. vd Meer
M. Bor, E. Rijcken
Y. Veldhuis, R. Bremer
S. Heijne, J. Masereeuw
J. vd Ven, V. vd Wielen
W. Jans, M. Zondervan
G. Boske, T. Brugman
J. Sloot, T. vd Meer
S. Koper, Y. Koper

Den Helder, Het Trefpunt

1815

1 JBC/Noorderhaven DS1 - Dames 1

Hoorn, Vredehof

1800

1 De Hoppers JK1 - Kadetten J1

Overveen, Tetterodehal

1500

3 K.T.C. MK1 - Asp/Kad M1

Spaarndam, Dorpscentrum

1745

Spaarndam DS1 - Dames 2

Uitgeest, Sporthal De Zien

1700

2 L.C. Players JM1 - Mini Mix 2

Vrijdag 28-10-2005
IJmuiden-Oost, Sporthal IJmuiden-Oost

1915
2100

2 VBC Akrides DS4 - Dames 2
3 VBC Akrides HS6 - Heren 3

Zaterdag 29-10-2005
Castricum, De Bloemen

1600

1 Mini Mix 2 - Rac. Beverwijk XM1

Scheids:
Tafel:

1600

2 Asp/Kad M1 - GBM/Volendam MA1

1730

1 Kadetten J1 - Mosquito'
s JK1

1730

2 Aspiranten J1 - BV Hoofddorp AJ3

1900

2 Kad/Jun M1 - Novo Stars MJ1

1915

1 Heren 2 - Rac. Beverwijk HS5

2030

2 Junioren J2 - Harlemlakers JJ1

2045

1 Heren 1 - Alkm. Guardians HS2

Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:Y.

B. Res, N. Berkhout
D. Beemsterboer,
D. Spanjaard
R. Kiebert, A. Rok
B. Veldkamp, B. Betz
NBB
R. Overpelt, O. Abbes, P. Stel
J. Huisman, K. Twiest
E. Rijcken, M. Hilferink
T. Engels, E. Metselaar
B. Druijven, C. Ooievaar
R. Beentjes, T. Bergman
R. vd Wurf, K. Veldman
R.J. Derwig, J. Oud
P. Admiraal, S. Koper
NBB
Koper, Y. Veldhuis,
R. Bremer

kijk ook eens op www.seadevils.nl
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.. vervolg zaterdag 29-10-2005
Haarlem, Spaarnehal

1315

1 H.O.C. XM2 - Mini Mix 1

Haarlem-Noord, Onze Gezellen Sporthal

1315

1 Onze Gezellen JA3 - Aspiranten J2

Hoofddorp, Het Spectrum

1000

2 Hoofddorp JA6 - Aspiranten J3

Zaterdag 05-11-2005
Castricum, De Bloemen

1100

3 Mini Mix 1 - Mapleleaves JM2

1230

3 Aspiranten J2 - BV Hoofddorp JA5

1400

3 Aspiranten J1 - BV Hoofddorp JA2

1630

3 Aspiranten J3 - VBC Akrides JA2

1800

3 Asp/Kad M1 - VBC Akrides MA2

Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:
Scheids:
Tafel:

I. Post, S. Koper
P. Verbeek, J. Bouwman
D. Naber, D. Boske
M. Wickenhagen,
S. Heijne
E. Metselaar, P. Stel
S. Kotten, W. Jans
T. Bergman, J. Sytema
J. Bollemeijer, M. Balster
R. Beentjes, I. Weber
J. Admiraal, T. Veldhuis

Hillegom, De Vosse

2115

1 Hillegom '
85 HS3 - Heren 3

Hoofddorp, Het Spectrum

1930

1 BV Hoofddorp HS4 - Heren 2

IJmuiden-Oost, Sporthal IJmuiden-Oost

1730

1 VBC Akrides JK1 - Kadetten J1

Lisse, Sporthal Meerzicht

1730

1 BV Lisse XM1 - Mini Mix 2

Zaandam, De Vang

1200

1 Windmills JJ1 - Junioren J1

Zandvoort, Korver Sporthal Duintjesveld

1745

2 The Lions MJ1 - Kad/Jun M1

Zondag 06-11-2005
Amsterdam, Sporthal Wibaut

1600

2 U.S. DS1 - Dames 1

kijk ook eens op www.seadevils.nl
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Sea Devils info
Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:

H. Hollanders
D. Veldhuis

Penningmeester:

S. Verburg

Technische comm.: F. Wickenhagen
Ereleden

1e Groenelaan 63, Castricum0251-651431
Het Strengh 102, Castricum 0251-657145
d.veldhuis@wanadoo.nl
Ravelstraat 6, Castricum
0251-672148
s.verburg@truckland.nl
fredwickenhagen@wanadoo.nl0251-654615

: H. Bleijendaal, D. Heezius, J. Mohrs

Clubblad & website
Redactie
: J. Hoffman
Dorpsstraat 107c, Castricum
0251-659474
rebound@seadevils.nl
Distributie
: M. Metselaar
Willem de Zwijgerlaan 43, Castricum0251-658448
Taakindeling : I. Post
Jan van Polanenstraat 142, Heemskerk0251-230796
Website/email : www.seadevils.nl, contact@seadevils.nl
Trainers/coaches
Heren 1
: C. Castricum
p/a sporthal de Bloemen, Castricum0251-652555
Heren 2
: J. Hoffman
Dorpsstraat 107c, Castricum
0251-659474
Heren 3
: self supporting
Dames 1
: H. v. Uitert
Vuurbaak 26, Limmen
072-5052864
Dames 2
: H. Hollanders
1e Groenelaan 63, Castricum
0251-651431
Junioren J1
: J. Huisman
Junioren J2
: B. de Geest
Geelvinckstraat 90, Castricum 0251-657719
Kadetten J1
: P. Aris & J. Hendriks
Kad.-Jun M1 : M. Koper
W. Alexandersingel 16, Castricum0251-659586
Asp. Kad.-M1 : D. Veldhuis
Het Strengh 102, Castricum
0251-657145
Aspiranten J1 : F. Wickenhagen
Buwitsacker 11, Castricum
0251-654615
Aspiranten J2 : W. Beukers
Korte Cieweg 10, Castricum
0251-653631
Aspiranten J3 : M. Netten, E. van der Meer & G. Kotten
Mini mix 1
: G. Oreel & N. Morel
Mini mix 2
: N. Zwiers & M. Hilferink
Boetreglement
Ieder lid wordt opgesteld om te fluiten, timen of scoren. Kun je niet dan moet je zelf voor een vervanger
zorgen. Doe je dit niet dan gelden de volgende regels:
• 1e keer: 6,80 euro boete
• 2e keer binnen 12 maanden na de eerste: 11,35 euro boete en een schorsing voor één thuiswedstrijd
• 3e keer binnen 12 maanden na de eerste: zie 2e, en tevens een voordracht tot royement voor de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering
N.B. Of de wedstrijd belangrijk is of niet, ook niet of je team dan niet genoeg spelers heeft; de schorsing
wordt gewoon opgelegd. Alle boetes die opgelegd worden door de NBB aan individuele spelers of teams
worden doorberekend aan de betreffende speler(s). Zorg voor correcte kleding, spelerskaarten, enz.
Betalingen: op giro 23 12 437, t.n.v. The Sea Devils, Castricum
Contributies:
mini’s
aspiranten
kadetten
junioren
senioren

trainend 84,25 euro
86,40 euro
88,60 euro
94,50 euro
108,00 euro

spelend

108,00 euro
125,00 euro
135,00 euro
140,40 euro
167,40 euro

kijk ook eens op www.seadevils.nl

