Hallo!
Dit is de eerste The Bucket-inn van dit seizoen. Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief één keer
in de maand verschijnt. Heb je leuke nieuwtjes of roddels laat het dan weten!
Jongens kadetten
Zaterdag 9 maart hebben de jongens
kadetten laten zien dat basketball leeft! Met
een fantastisch enthousiast publiek,
opgezweept door trommels, toeters en de
broer en vrienden van Yasalde werd
concurrent WSC met 69-53 verslagen!

BCV staat nu met 4 punten los van nummer 2
op de eerste plaats. Het kampioenschap is
dus al zo goed als binnen!  Hou het
wedstrijdprogramma in de gaten en kom de
kadetten aan moedigen in hun strijd om de
titel!

PZC
Dit seizoen worden de
westrijdverslagen voor de PZC door
Sebastiaan (heren 1) geschreven.
Omdat Bas het nu druk krijgt met zijn
nieuwe baan, wordt, mits de PZC
akkoord gaat, Jeremy (jongens
junioren) zijn opvolger. Bas blijft
zich wel actief bezig houden met de
website van BC Vlissingen:
www.bcvlissingen.nl

Baby!
Woensdag 20 maart is om 11.00
uur de dochter van coach Frank
(dames 1) geboren! Ze heet
Manouck en is helemaal gezond!
Frank gaat het nog zwaar krijgen,
want naast vrouw Ina en
newborn Manouck heeft hij nóg
een dochter: Natasja! En dan ook
nog al die dames van dames 1
(pff, pff…)
Van harte gefeliciteerd!!!!

Interview
Binnenkort vind je op onze website elke
maand een interview met een speler of coach
van BC Vlissingen. Wil je graag alle ins en
outs van iemand weten? Check dan
www.bcvlissingen.nl! Het eerste

interview is met Marjolein de Dreu, speelster
van dames 2! De razende reporter is Astrid
(dames 1), wees dus op je hoede want
voordat je het weet, ben jij aan de beurt!

Jarige Jetten en Joppen in maart
•
•
•

•
•
•

Coach van de jongens kadetten en speler van heren 1, Rakesh
wordt 22 maart 27!
Speler van de jongens kadetten en ‘helemaal’ afkomstig van de
overkant (Hulst), Yasalde is 8 maart 15 geworden.
Bij de jongens kadetten is, naast de overwinning op WSC, het grote
aantal jarigen in maart een reden tot feesten! Mitchel is 16 maart
15 geworden.
Soeverein van de jongens junioren en de grote liefde van Elisa
wordt 31 maart 19.
Karin van dames 1 en 2, maar helaas al geruime tijd geblesseerd
aan haar knie is 2 maart 18 geworden.
Juffrouw Melanie, speelster van dames 1 wordt 23 maart 25.

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!

Dit was het nieuws voor de maand maart! Heb je wat leuks te melden of ideeën en suggesties,
twijfel niet en geef het door aan Nanon (dames 1). Mailadres: johnnanon@zeelandnet.nl

