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Welkom Arnaldo Toro Barea! 

Tot ieders verrassing was er nog een wisseling in het team: 

Sukhmail Mathon is plotseling vertrokken en vorige week is 

vanuit Puerto Rico Arnaldo in Zwolle aangekomen.  

Zondag a.s. 20 november tegen Yoast United is de 1e 

gelegenheid om hem binnen de lijnen in actie te zien!  

 
Geslaagde spelletjesavond! 
Het is natuurlijk altijd even aftasten tussen supporters en het team als er 
veel nieuwe spelers zijn maar het ijs was snel gebroken nadat de spelers 

de avond begonnen met het zingen van 
een verjaardagslied voor één van de supporters! Er 
werd enthousiast gedobbeld, gekaart, en gesjoeld met 
ondertussen een praatje en verhalen over en weer. De 
spelers bleven gezellig hangen nadat de 
georganiseerde spelrondes voorbij waren; vooral voor 
een potje sjoelen of om nog wat te kletsen. Kijk voor de 
foto’s in de vitrine in entree van de sporthal en/of op  

www.svhammers.nl  
 

Busreis Groningen 11 december 2022. 
We zijn erin geslaagd om een mooi aanbod te doen 
voor het samen bezoeken van een uitwedstrijd.  
Voor € 20,- (jeugd €15,-) rij je comfortabel heen en 
terug én heb je toegang tot de zaal! Je mag nog 3 
vrienden of familieleden voor ledentarief meenemen. 

    (Misschien een leuk Sinterklaas-cadeau?) 

• Vertrek 13.00 uur vanuit de thuishaven; omstreeks 19.00 uur zijn we weer terug. 

• Aanmelden via activiteiten@svhammers.nl en direct betalen op bankrek.nr 

NL67RBRB8836872069 tnv SV Hammers. Vermeld duidelijk het aantal personen! 

• Je kunt als lid met voorrang reserveren tot 1 december.  

Deze actie is voor ons ook een beetje een test: bij voldoende animo gaan we het dit 
seizoen regelmatig herhalen! 
 
 
 
Contributie betalen! 
Eind oktober hebben jullie van Matina bericht ontvangen over de contributie. 
Heb je nog niet betaald, doe dit dan snel op rek.nr: NL67RBRB8836872069 

t.n.v. SV Hammers. De bedragen zijn: 
Volwassene:                        € 20,-             Volgende volwassene:        € 15,- 

Kind:                                    €   5,- ( < 16 jaar op 1 juli) 

De maximale contributie is € 45,- per huishouden (wonend op één adres) 

 

http://www.svhammers.nl/
mailto:activiteiten@svhammers.nl
https://landstedehammers.nl/team/donar/
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Boyd in actie voor de Orange Lions! 
Supertrots zijn wij natuurlijk op deze Hammer bij de Orange Lions!. 
Een aantal fans hebben hem live of online gevolgd gedurende de 
speelminuten die hij maakte tegen Oekraïne (8 minuten) en Spanje 
(19 minuten!). Hij speelt daar samen met zijn 
broer Keye, die uitkomt voor Oostende. Kijk voor 
een portret en verslagen van beide wedstrijden: 
Voor de broers Boyd en Keye van der Vuurst de 

Vries komt tegen Oekraïne hun oranje basketbaldroom uit. (basketball.nl)  

En laten we die andere Hammer op dit podium ook niet vergeten: 
Mark Schutterhoef als assistent-coach, samen met Koen van 
Gerwen, voor (interim) bondscoach Varagic! 

Voor de wedstrijd tegen Oekraïne werd op mooie wijze aandacht besteed aan 
de situatie daar – zie Our heart is in this game - YouTube 

Kijk voor de aftermovie op Nederland - Oekraïne | Aftermovie - YouTube 
 

 
Kraamcadeau voor Ralf! 
Ralf is onlangs voor de 2e keer vader geworden. Op 
30 oktober heeft Matina hem namens ons 
gefeliciteerd en een pakje aangeboden. Ralf zal de 
komende tijd af en toe afwezig zijn vanwege 
‘vaderschapsverlof’. 
 

 
 
Oproepen: 
➢ Trommelaars gezocht! Er wordt gewerkt aan nieuwe trommels! 

Heb je interesse of weet je iemand? Meld je bij Diana 
➢ Tafelaars gezocht voor tijdens de thuiswedstrijden. Heb je 

interesse? Informeer bij Joyce Kroon: jkroon@landstede.nl 
 
 

 
  Heb jij nieuws of wil je iets delen? 
  Laat het ons weten  
  of zet het op de Hammers-app! 
 

Sportieve groet, bestuur SV Hammers: 
Diana v Schalkwijk-De Rijke voorzitter@svhammers.nl  
Matina Binnekamp: penningmeester@svhammers.nl 
Mieke Steenbruggen: secretaris@svhammers.nl 
 
 

 

https://www.basketball.nl/nieuwsoverzicht/oranje-droom-komt-uit-voor-basketbalbroers-boyd-en-keye-van-der-vuurst-de-vries/
https://www.basketball.nl/nieuwsoverzicht/oranje-droom-komt-uit-voor-basketbalbroers-boyd-en-keye-van-der-vuurst-de-vries/
https://www.youtube.com/watch?v=m0cJWWepuh4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Hy-5XoCzXMk
mailto:voorzitter@svhammers.nl
mailto:penningmeester@svhammers.nl
mailto:secretaris@svhammers.nl
http://www.zwolle.nl

