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UITNODIGING: KOM NAAR DE OPENING VAN 

DE EREDIVISIE ROYAL EAGLES!  

 

Beste leden van basketballverenigingen uit Afdeling Oost, 

 

Vorig seizoen zijn we, als nieuwe organisatie, gestart met het spelen van Vrouwen Eredivisie 

Basketball in Apeldoorn. Na vorig seizoen als 6e te zijn geëindigd hebben we de organisatie verder 

geprofessionaliseerd en willen we mee gaan doen om de prijzen. We zijn nog niet zover, maar 

verwachten de komende tijd stappen te kunnen gaan maken. Naast het verder professionaliseren van 

onze damesploeg zijn we ook een U20 Eredivisie gestart. Deze ploeg is goed van start gegaan met  

3 winstpartijen. 

Onze ambitie is om onze spelers niet alleen ervaring te laten opdoen in de Nederlandse 

topcompetities, maar ook in Europa. Daarom spelen we met beide teams mee in de Europese 

Competities, EEWBL voor de dames en EGBL voor de U20.  

Aanstaande zondag spelen wij onze eerste thuiswedstrijden van het seizoen. Deze wedstrijden spelen 

wij in ons nieuwe onderkomen, het Omnisport (Voorwaarts 55, Apeldoorn). Graag nodigen wij jullie uit 

om bij deze seizoensopening aanwezig te zijn. Het beloven twee mooie wedstrijden te worden in een 

fantastische sporthal. Het programma is als volgt: 

 

18:00  Royal Eagles U20 vs Loon Lions 

20:30  Royal Eagles D1 vs Dozy BV Den Helder 

 

Toegang is gratis!  

Tussen de twee wedstrijden wordt het convenant tussen de FSG Academy en de Gemeente 

Apeldoorn getekend om de samenwerking te bekrachtigen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de 

FSG Academy de mogelijkheid heeft de Sportacademy verder te ontwikkelen in samenwerking met de 

Gemeente Apeldoorn.  

Mocht je meer informatie willen hebben dan kun je contact met ons opnemen via 

basketball@fsgacademy.com.  

Graag tot zondag! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Royal Eagles Basketball & FSG Academy 
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