Hallo!
De tweede Bucket-Inn is gereed! Er zijn weer allerlei leuke nieuwe roddels binnen
gekomen. Heb je zelf ook iets leuk te melden, mail het dan naar johnnanon@zeelandnet.nl!
Blaastestje
De jongenskadetten zijn KAMPIOEN geworden na het
behalen van de overwinning op Attacus! Een goede reden om
lekker te gaan feesten! Dat idee had Tristan ook
opgepakt……………….Na een avond feesten, swingen en
drinken, hield hij het voor gezien en stapte op zijn scooter
om huiswaarts te keren. De politie hield echter een
alcoholcontrole en Tristan werd vriendelijk verzocht te
blazen. 4,2 promille! Oeps! Ietwat te veel dus! In plaats van
verder te ‘brommen’ op zijn scooter, kon Tristan gaan
‘brommen’ op het politiebureau.

Blessureleed(-vermaak)
Balend na een misser sloeg Wilfred
(jongens junioren) met zijn vuist tegen een
paal waardoor hij zijn hand brak. Pas na
een week besloot Wilfred om ermee naar
de dokter te gaan die vervolgens de breuk
bevestigde. Wilfred loopt nu met een
plastikje om zijn vingers.
”Stomme actie”, zal je waarschijnlijk
denken: “Dat overkomt mij vast niet!”
Zo dacht Danny (heren 1) er
waarschijnlijk ook over totdat hij na de
wedstrijd tegen Bladel tegen een bankje
aan schopte en zijn voet kneusde. Danny
heeft een week niet kunnen trainen en
heeft ook niet mee kunnen spelen in de
wedstrijd tegen Dunatos.









Jarige Jetten en Joppen in april en mei

Jeremy (j.jun.) onze sportjournalist in spé is 6 april 18 geworden;

Marjolein (dames 2) is 7 april 17 geworden. Alles wat je van haar wilt weten
staat op de site van BC Vlissingen!

Op 14 april is Danny (heren 1) 22 geworden (zie hiernaast!).

15 april is de dag dat Tom (j.kad.) zijn scooterrijbewijs mag gaan halen. Hij
werd namelijk 16.

Timothy (j.kad.) werd 17 april 16! Wisten jullie al dat hij een cd heeft
gemaakt?

Don Juan Michel (j.kad.) werd 19 april 15. Hij vierde het kampioenschap met
aan iedere arm één dame!

Op 19 april is de trotse aanvoerder van de kampioenen Sjors (j.kad.) 17 jaar
geworden.

Rajan (j.kad.) heeft de allerlangste achternaam van BC Vlissingen en werd op
26 april ook nog eens 16 jaar!

Op 26 april was Sebastiaan (heren 1) jarig. Zelf dacht hij dat hij 20 werd…..
Jammer dat hij er uit ziet als een 23-jarige!

Niels (heren 1), sinds kort eigenaar van sportzaak Coach in Middelburg, werd
26 april 23 jaar.

De kleinste man van BC Vlissingen, en misschien ook wel de felste, Rajkumar
(j. jun.) werd 29 april 19 jaar.

Quintana (dames 1), administratief medewerkster bij Varian en koningin van de e-mail werd 11 mei 25 jaar.
Op 20 mei wordt onze tweevoudig wereldkampioen vissen (dit is geen grapje!), Erwin (heren 1) 22 jaar.
Op 21 mei wordt Benjamin (j.jun.) 18. Gaat hij zijn nicht Tirza achterna? Lees het binnenkort op onze website in de
rubriek ‘Voorstellen’!
Feestbeest Ilse (dames 2) wordt 24 mei 17. Vrijdag en zaterdag stappen, maar zondag weer fris en fruitig aan het werk in
hotel Du Commerce!
Speler van heren 1 en tevens uitkomend voor het Nederlands Militair basketballteam, Sander wordt 27 mei 22 jaar.
Baywatch-babe Elisa (dames 2) wordt 27 mei 17 jaar.
Romana (dames 2), de vriendin van Radjinder (j.jun.) wordt 31 mei 16 jaar.

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!
Serieuze zaken
Sinds eind vorig jaar is een aantal mensen de vereniging nieuw leven in aan het blazen. Ze zijn druk bezig met het vormgeven
aan een bestuur. Ondertussen is er dan ook al een voorlopige sponsorcommissie (Niels Wisse, Cindy Kole, Astrid Franke en
Tom Joziasse) samengesteld en zijn een penningmeester (Arno Franke), een wedstrijdsecretaris (Tom Joziasse) en twee
voorlopige communicatieverantwoordelijken (Yolanda Joosse en Nanon Doeland) aangesteld. André Marinisse is lid van
bestuur en Sebastiaan Roelse is verantwoordelijk voor de website. Het plan is om aan het eind van het seizoen een Algemene
Ledenvergadering te houden om iedereen op de hoogte te stellen van de verdere plannen en om de samenstelling van het bestuur
definitief te maken. Het is erg belangrijk dat je komt! Niet alleen om je gezicht te laten zien en je stem te laten horen, maar het is
ook erg leuk om eens te zien wat er allemaal bij komt kijken om een vereniging te laten ‘draaien’. Hoe, wat, waar en wanneer
krijg je uiteraard nog te horen!

