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Welkom Duje 

Wie had in de vorige nieuwsbrief kunnen we 

bedenken dat we ook deze keer een nieuw teamlid 

mogen begroeten?! 

Op 23 november was daar het bericht dat Ryan 

Davis ons ging verlaten en Duje Dukan het team 

gaat versterken. Een Amerikaanse Kroaat zou je 

kunnen zeggen mét lengte en ervaring. Welkom! 

 
Vervolg Bekerwedstrijden:  
19 januari 19.45 u. Feijenoord – Landstede Hammers 
22 januari 17.00 u. Landstede Hammers – Feijenoord.   12 maart: de finale!  

 
Supporters Landstede Hammers bleven in Groningen niet onopgemerkt! 
33 supporters van Landstede Hammers vertrokken 11 december met IJsseltours 
naar Martiniplaza voor, wat bleek, een spannende wedstrijd. Gewapend met 
klappers, hoedjes en trommels (en een toeter, maar daar houden ze niet van in 
Groningen) bleven de aanmoedigingen ook de commentator niet onopgemerkt.  
Landstede Hammers laat overwinning aan Donar - Landstede Hammers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helaas konden we de winst niet mee naar huis nemen ☹  

Op de terugreis raakte de bus (zonder schuld en slachtoffers; wel schade) nog 
betrokken bij een aanrijding, waardoor de supporters pas tegen 19.45 uur weer op de 
thuisbasis terug waren. https://www.destentor.nl/meppel/verkeer-op-a28-bij-meppel-
omgeleid-na-ongeval~a12fd65d/     Desondanks was het een goed verzorgde en 
geslaagde trip; voor herhaling vatbaar (bekerfinale 12 maart?!)  
 
SV Hammers organiseert Mixtoernooi op 29 januari 2023! 
Al enige tijd bestond de wens om een toernooi te organiseren met een mix van 
deelnemers: SV-Hamers leden en andere supporters, Businessclub leden, spelers 
van Landstede Hammers, Oldstars en andere basketballiefhebbers die graag samen 
een balletje willen gooien. Dit gaat plaatsvinden op zondagmiddag 29 januari op het 
centercourt. Binnenkort ontvang je de uitnodiging. Er kunnen max 50 mensen 
meedoen – meld je vast aan als je zeker wilt zijn van deelname!  

Stuur een bericht naar activiteiten@svhammers.nl.  
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75 jaar Basketbal in Nederland.  
Het zal je niet ontgaan zijn dat dit jaar de NBB 75 jaar bestaat. Voor wat historische 
beelden: https://youtu.be/mBSs6-XZmn0 

In het kader hiervan zijn op 24 november 75 Local 
Living Legends (vrijwilligers die zich buitengewoon in 
hebben gezet voor het basketbal) uitgenodigd en 
geëerd; ieder ontving een oorkonde van de NBB.  
Eén van hen was Landstede Basketbal ZAC-man en 
SV Hammerslid Tonok Bwefar. Ook vanuit SV 

Hammers van harte gefeliciteerd! https://www.basketball.nl/nbb75/living-legends-
night/local-living-legends/landstede-basketbal-zac-tonok-bwefar/ 
 
23 februari Orange Lions mannen – Georgië  
De kaartverkoop voor deze interland is van start gegaan.  
De Nederlandse mannen (met onze Hammer Boyd) maken geen kans meer op 
kwalificatie voor de FIBA World Cup 2023, maar werken in februari nog wel 
twee duels af in het derde en laatste window van de tweede fase. Op 23 
februari 2023 speelt Nederland tegen Georgië de kwalificatiewedstrijd voor het 
wereldkampioenschap basketball in Indonesië, Japan en op de Filipijnen.  
Datum: Donderdag 23 februari 2023 Tip-off: 19.30u 
Locatie: Topsportcentrum Almere - deuren open: 18.00u 
Kaarten: Tickets interlands Orange Lions - Basketball.nl 
 
Nieuwe fan-kleding binnenkort te koop! 
Voor man- vrouw- en in kindermaten. 
 

Merry X-mas and a Happy New Year! 
Na die spannende bekerwedstrijd in Rijswijk tegen Lokomotief 
(met oud-Hammer Freek Vos) op 17 december hebben alle 
spelers en staf een kleine kerstattentie ontvangen namens de 
SV Hammers – zie foto’s. 
 
Christmas Game 27 december 19.30 uur 
3e kerstdag: dresscode (foute) kerstoutfit; met 
het team in hun speciale tenue in het kader  
van ‘Special Olympics’! Verras je vrienden 

                                  of familie met een leuke avond voor maar 5,-!! 
   

Kerstgroet en een sportief 2023!  
Bestuur SV Hammers: 

Diana v Schalkwijk-De Rijke voorzitter@svhammers.nl  
Matina Binnekamp: penningmeester@svhammers.nl 

Mieke Steenbruggen: secretaris@svhammers.nl 
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