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ROEKOE ROEKOE  
Pigeons mag trots terugkijken op weer een geweldig basketbaljaar!  
 
Het Bestendigen van alle ontwikkelingen binnen onze mooie vereniging was een belangrijk doel in 2016.   
Wij staan met elkaar aan de vooravond van ons 40 jarige bestaan. In 2018 bestaat Basketbalvereniging op 
de kop af 40 jaar en dit zullen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  Hierover zullen jullie nog veel 
meer gaan horen! Het afgelopen jaar heeft onze Pigeons wederom laten zien te beschikken over een grote 
groep   enthousiaste vrijwilligers die zich met ziel en zaligheid hebben ingezet om onze vereniging nog 
groter en sterker te maken.  Dit heeft erin geresulteerd dat het ledenaantal wederom is gegroeid tot ruim 
130 leden die wij vandaag mogen tellen.  2016 is ook sportief gezien een geweldig jaar geweest voor 
Pigeons. Hierover heeft onze wedstrijdsecretaris wederom een mooi verslag geschreven.  
 
Het moge duidelijk zijn, Pigeons is ook in 2016 – 2017 een trotse en mooie vereniging gebleken met leden 
die door de hele regio koeren en roekoeën.    
 
Bestuur & Commissies    
Op dit moment bestaat het bestuur van Pigeons uit 7 personen. Iets waar naar vanavond verandering in 
zal komen aangezien twee personen uit het bestuur zullen stappen. Om te beginnen met Jonathan Paans. 
Hij is naast Algemeen Bestuurslid, samen met Andreas Kiele lid van onze technische commissie. Wegens 
privéomstandigheden heeft Jonathan besloten om zijn bestuursfunctie neer te leggen. Jonathan is al een 
flink aantal jaren lid van onze vereniging en heeft in al die jaren zich optimaal ingezet. Van speler, trainer, 
bestuurslid tot lid van de technische commissie. Jonathan heeft Pigeons altijd een warm hart toegedragen 
en ondanks dat hij niet langer deel uit maakt van het bestuur, gaan wij ervan uit dat hij dit nog jaren zal 
doen! Jonathan heeft ons aangegeven lid te zullen blijven van de technische commissie en ook zal hij onze 
club blijven helpen als het gaat om opleiding kader. En hopelijk blijft hij ook deel uitmaken van onze Heren 
1. Wij danken Jonathan enorm voor alles en wensen zijn lieve vrouw Charlotte veel succes nu dat 
Jonathan meer vrije tijd heeft, of valt dat nog te bezien?  
 
Martijn Meijer. Een echte Pigeon in hart en nieren. Jarenlang heeft Martijn zich ingezet voor onze club en 
dit heeft hij gedaan in verschillende bestuurssamenstellingen. Bestuursleden, commissieleden en  
 voorzitters kwamen en vertrokken. Het enige dat een lange tijd niet veranderde was de onvermoeibare 
diesel Martijn Meijer uut Ernem. Martijn was de stille drijvende kracht in de verschillende besturen en hij 
heeft zich altijd voor 100% hard gemaakt voor de club. Mede dankzij hem floreert Pigeons en kunnen wij 
in 2018 ons 40jarig bestaan vieren. Wat Martijn kenmerkt is zijn betrouwbaarheid, toegankelijkheid, 
humor,  basketbalkennis en zijn grote liefde voor Pigeons!  Martijn heeft in zijn leven veel meegemaakt en 
ook de afgelopen jaren zijn zwaar geweest voor hem. Niettemin heeft hij zich er bovenop geknokt en bleef 
hij trouw aan Pigeons. Daar waar je kan verwachten dat iemand afkomstig uit Arnhem, een die hard 
Vitesse fan is en die op steenworp afstand van Arnhem Eagles woont,  ook bij Eagles basketbalt. Maar niet 
Martijn. Hij is altijd een trouwe Pigeons gebleken. Na 15 jaar heeft Martijn besloten om zijn  
bestuursfunctie neer te leggen en om plaats te maken voor nieuw elan. Dit doet Martijn zoals wij hem 
kennen pijn in z’n Ernems Hert. Maar ik kan Martijn één ding beloven en dat is dat wij als bestuur, Pigeons 
alleen maar groter  zullen maken. Een vereniging waar hij trots op is en kan blijven!  
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Binnen Pigeons is ooit afgesproken dat leden die 15 jaar deel uit maken van het bestuur, benoemd 
worden tot Erelid Pigeons. Inmiddels telt onze vereniging een aantal ereleden en daar kan vanaf vandaag 
een nieuw erelid bij met de naam Martijn Meijer.  
 
De activiteitencommissie heeft het afgelopen jaar zich als doel gesteld om verschillende activiteiten te 
gaan organiseren. Zo wilde ze naar een Eredivisie wedstrijd welke helaas door overmacht geannuleerd is. 
Wel is het Sinterklaasfeest een groot succes gebleken en ook staan er verschillende activiteiten op de rol. 
Zo ook de seizoensafsluiting 2 juli aanstaande. Hiervoor kan men zich nog opgeven en wij gaan ervan uit 
dat het een groot succes wordt!  
Wij danken de activiteitencommissie voor hun inzet van het afgelopen jaar en zien uit naar de activiteiten 
voor komend jaar.   
 
Een club goed draaiend krijgen is opzicht niet zo’n klus, maar om een club draaiend te houden is wel een 
mooie en vooral leuke uitdaging. Wij willen dan ook via deze weg appel doen op al onze leden om hetzij 
ons bestuur dan wel onze commissies te komen versterken. WIJ KUNNEN HET NIET ALLEEN!    
Wil je iets voor ons betekenen stuur dan een mailtje naar info@depigeons.nl of bel onze voorzitter Taco 
Jansen 06 10707622   
 
Trainers en assistent trainers 
Het afgelopen seizoen heeft ons kader zich wederom geweldig ingezet en ook kunnen wij constateren dat 
het kader is uitgebreid. Zo is vanuit Arnhem Eagles Twan Berkers naar Pigeons gekomen om daar de 
dames te trainen en om zo te bouwen aan een nieuw damesteam.  Ook heeft ons minivlaggenschip een 
nieuwe trainer. Froukje Sanberg. Ze vervangt onze kampioenentrainer Peter van der Voet.  
Onze U14 is ook erg blij met een nieuwe trainer, onze basketbalster Lieke Scholten gaat samen met 
Michael Evers komend jaar hard aan de slag om de U14 aan het kampioenschap te helpen.   
Verder gaan Max Lowental en Jay Hendriks teams ondersteunen en ook keert Levi Veldhuis weer terug op 
het vertrouwde Pigeonsnest.   
Guido Mahler blijft ook komend jaar de vaste trainer van de U12, samen met Jeroen Freij. 
 Andreas Kiele  en Henry Slot gaan komend jaar met de U16 zich opmaken voor weer een geweldig 
basketbaljaar. Peter van der Voet zal hierbij ook assisteren.  
Niels Schmitz blijft de vaste trainer van de U18 en Levi Veldhuis zal als speler/coach de U20 gaan leiden.  
Andreas Kiele gaat komend seizoen proberen om met de Heren 2 het kampioenschap binnen te halen. 
En Amr Grayyeb is druk bezig om zijn heren 1 team samen te stellen voor komend seizoen.  
 
In het samenwerkingsverband met BAL (Basketbal Achterhoek & Liemers) hebben wij de BT2cursus 
georganiseerd. Met een grote afvaardiging vanuit Pigeons doen wij hieraan mee. Dit alles om ons kader te 
professionaliseren.  
   
Sponsoring  
Met betrekking tot sponsoring kan Pigeons wederom terugkijken op een mooi jaar. Her bord Vrienden 
van Pigeons wordt alsmaar voller en inmiddels zijn er drie tenuesponsors opgestaan.  
Om te beginnen met Copper IM en BNR Schilders – tenues Heren 2  
Villa Optica – tenues Heren 1  
Nederrijn – tenues nader te bepalen welk team  
 
Belangrijk hierbij te melden is dat Pigeons een groeiende vereniging is met een grote GUNfactor en 
bedrijven en organisaties zien dit en zijn bereid om zich te committeren aan ons! Hier mogen we trots op 
zijn.  Steeds vaker horen wij dat er positief gesproken wordt over onze club en dit is bijna wekelijks terug 
te lezen in de lokale en regionale kranten en te horen op de radio bij Favoriet FM.  
Speciale dank voor onze secretaris Michiel Scholten die iedere week weer prachtige verslagen schrijft en 
die in 2016 als tweede is geëindigd als vrijwilliger van het jaar.  
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Clinics - Toernooien  
Pigeons heeft dit jaar een groot scholentoernooi georganiseerd. Dit toernooi is een daverend succes en zal 
komend jaar worden geëvenaard. Evenals verschillende scholenclinics voorafgaand aan het toernooi. Ook 
de koningsspelen waren dit jaar een groot succes met zo’n 1000 kinderen die in Duiven en Westervoort 
onder leiding van Pigeons mochten basketballen  (Sponsoring Jumbo Gradussen).   
 
Nieuwe teams 
Helaas is het ons vorig jaar toch niet gelukt om een damesteam in de competitie te krijgen. Dit is iets dat 
wij komend seizoen wel voor elkaar willen krijgen en het lijkt erop dat wij hierin zijn geslaagd. Onder 
leiding van Twan Berkers gaan de dames komend seizoen meespelen in de competitie.  
Zoals de teams nu zijn ingedeeld ziet het competitieseizoen er als volgt uit:  
U10 – Froukje Sanberg, Britt Schmitz 
U12 – Guido Mahler, Michael Evers 
U14 – Lieke Scholten, Jeroen Freij en  Max Lowental  
U16 – Andreas Kiele, Henry Slot, Peter vd Voet     
U18 – Niels Schmitz  
U20 – Levi Veldhuis  
D 1  – Twan Berkers 
H 2  – Andreas Kiele  
H1   – Amr Grayyeb  
 
PigeonsMerchandise 
Zoals jullie hebbe kunnen zien heeft het heren 2 team nieuwe tenues. Vanuit het bestuur is het idee dat 
alle teams op termijn in deze mooie tenues gaan spelen en hierover zijn wij in gesprek met Basketball 
Totaal. Er wordt binnenkort gestart met een webshop gekoppeld aan onze website www.depigeons.nl  
In deze shop komen allerlei artikelen met ons prachtige logo. Leden en andere geïnteresseerden kunnen 
vanaf dat moment prachtige PigeonsMerchandise kopen.  
 
Actie voor Ballers Club Wanica 
Wat niemand ontgaan kan zijn is de actie die het bestuur is gestart voor BCW Suriname.  
Van allerlei kanten hebben wij kleding gekregen die wij zeer binnenkort gaan opsturen naar Suriname. Wij 
hebben inmiddels zo’n 5 bananendozen vol met kleding en wij zijn nu in gesprek met bedrijven die ons 
willen helpen met het versturen van de dozen naar Suriname.  Inmiddels is er uitgebreid contact geweest 
met de voorzitter van BCW en ze zijn enorm dankbaar voor het prachtige gebaar vanuit de (oud)leden van 
Pigeons. Via deze weg wil ik deze dank aan jullie overbrengen.  
 
Slotwoord  
Het zijn de leden die onze vereniging sterk maakt. Het zijn de vrijwilligers die ervoor zorgen dat Pigeons 
kunnen vliegen. Iedereen binnen onze vereniging telt en doet mee. Met elkaar dragen we zorg voor onze 
mooie club en maken deze club nog groter.  
Met trots beweren wij dat Pigeons de Gezelligste basketbalclub van de Liemers is en ik weet zeker dat wij 
hard op weg zijn om de meest geweldige vereniging te worden van het hele land.    
 

Hartelijke groet van jullie trotse voorzitter 
Taco Jansen 

  

Be proud 
Be a Pigeon 

Roekoe Roekoe  

http://www.depigeons.nl/

