Nummer 5, jaargang 1
Geboren!
Op 19 augustus is Santino
geboren. De kerngezonde zoon
van Inge (dames 1) en Tonny en
het lieve broertje van Shaylea.
Santino weegt 3510 gram en is

53 cm lang. Heel veel geluk
met z’n viertjes!!

Jarigen in september
Er zijn niet zo veel jarigen in september! Om precies te
zijn: twee!
 Ietje, of wel Miss BC Vlissingen en rots in de
branding wordt 25 september 39 jaar. Ze wordt de
laatste jaren achtervolgd door een enorme pech,
maar haar betrokkenheid bij het basketball blijft
groot! Naast basketballen en fitnessen, trommelt
ze er lustig op los tijdens de djembé-sessies!
 26 september wordt dames 1 coach Frank 38
jaar. In zijn enthousiasme struikelt hij vaak over
zijn woorden, noemt hij regelmatig één van zijn
dames bij een verkeerde naam, maar hij gaat toch
gewoon met zijn dochter Natasja naar een concert
van K-3! Zo is hij dan ook wel weer!

Rectificatie!!!
Ik heb wel een hele stomme fout gemaakt! In de
vorige Bucket-Inn staat een stukje over Dames 1.
Er wordt o.a. wat gezegd over wie er geblesseerd is
en wie er in de selectie is opgenomen. In beide
gevallen komt Quintana er bekaaid van af! Ten
eerste staat ze niet vernoemd bij de selectie wat
natuurlijk wel de bedoeling is en ten tweede geef ik
aan dat ze waarschijnlijk geopereerd moet worden
aan haar vinger. Dat is helemaal niet waar!
Fysiotherapie is gelukkig voldoende! Sorry, Quin!

Jammer, maar waar: Jesper
(j.jun.) gaat BC Vlissingen
verlaten! Dit seizoen gaat hij zijn
talent verder ontwikkelen bij
Landstede Hammers in Zwolle.
Jesper, heel veel succes en
maak er wat van!

Beiden van harte gefeliciteerd!
Oefenwedstrijd dames 1 in Lembeke (B)
Zaterdag 24 aug. heeft dames 1 een oefenwedstrijd gespeeld tegen het Belgische
Meetjesland. Er valt voor dames 1 nog heel wat te oefenen, want de prestatie was niet
om over naar huis te schrijven. De enorm snelle ballhandling, passing-game en
vliegensvlugge fastbreak van de Belgische dames was niet af te stoppen door het
gebrek aan een goede conditie van de Vlissingse dames. Bovendien werd er met een
grote (heren) bal gespeeld wat ook voor de nodige moeilijkheden zorgden. Tel daar
dan ook nog het gekakel tegen elkaar bij op en je komt op een eindstand van 65-38.
Gelukkig is er ook nog wel wat positiefs te melden! Zo speelde Melanie een sterke
partij door regelmatig de één-tegen-één aan te gaan, maakten Cindy en Immie een
aantal mooie drives en kwam Linda een paar keer goed vrij op de kop van de bucket.
Er is nog een lange weg te gaan, maar we weten nu in ieder geval waar we staan!
Zoals beloofd: in deze Bucket-Inn aandacht aan de heren, jongens junioren en jongenskadetten
Jongenskadetten
Van het kampioensteam van vorig jaar zijn nog maar 5 jongens overgebleven, maar de selectie is door coach
Rakesh aangevuld met 5 zeer talentvolle spelers. Ook dit seizoen komen de jongens uit in de hoofdklasse. Het
doel is te eindigen bij de eerste drie. Omdat Corné Kapaan naar dames 1 is overgestapt, was Rakesh op zoek
naar een ‘assistent’. Hij heeft Marnix Israël bereid gevonden die taak op zich te nemen. Aan het begin van het
seizoen hadden Rakesh en Marnix nog de beschikking over Yasalde Fernandes en Youri Vromans. Yasalde had
helaas last van heimwee en is bij zijn broer in Rotterdam gaan wonen. Youri (een center van 2.05 meter en 15
jaar oud), heeft het te druk met school en werk. De eerste wedstrijd is op 28 september uit tegen Black Eagles 2
(in Rosmalen) en de eerste thuiswedstrijd wordt op 5 oktober tegen Black Eagles 1 (18.15 uur in Souburg)
gespeeld.
Selectie: Robin de Jonge, Michel Bosters, Ilja v.d. Bosch, Lourens v.d. Merbel, Rajan Dielbandhoesing, Dennis de
Paauw (BVS), Benjamin Steenbeek (BVS), Frankie Slepcik (BVS), Wytse de Jong (Marathon) en Omri
Manoach (Dynamo ’70).

Heren
Heren 1 komt uit in de Tweede divisie, ook wel de
hoofdklasse van rayon Zuid genoemd. De selectie van
de heren is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Er zijn 2
junioren, Radjinder Poetai en Ruben Stuut, bijgekomen
en er wordt momenteel heel serieus gekeken of er een
2e heren team kan worden gestart. De voortekenen zijn
gunstig. Er zijn enkele nieuwe en oud-leden
gesignaleerd op de trainingen. Het tweede team moet
vooral de functie krijgen van een opstap naar heren 1
voor de junioren die over komen. Er is een grote kans
dat Jeffrey van Driel weer in Zeeland gaat wonen en
werken. Hij heeft contact gezocht en wil graag bij BC
Vlissingen komen spelen. Dat Jeffrey een enorme
aanvulling voor de heren kan betekenen zal voor de
mensen die hem kennen een open deur zijn. Victor
Vermue is wel een grote verandering op het gebied van
de training en coaching. Victor gaat Micky vervangen
die zich meer op de jeugd bij Marathon zal gaan
concentreren. Victor heeft de eerste trainingen reeds
met veel enthousiasme verzorgd, toen Joop van zijn
vakantie aan het genieten was. In de voorbereiding
worden er nog 2 oefenwedstrijden gespeeld tegen
Jumping Crabs en Den Dunk en is er nog een
trainingsweekend in en rondom Oisterwijk en Vught.
Stefan Schrier en Sander Klap hebben hiervoor een
programma opgesteld dat klinkt als een klok. Na dit
trainingsweekend is de eerste thuiswedstrijd op 28
september tegen Barons. Deze wedstrijd is het begin
van een sprankelend seizoen waarin de eindklassering
hopelijk wat hoger ligt als vorig jaar.
Selectie heren 1: Ruben Stuut, Sander Klap, Stefan
Schrier, Niels Wisse, Arno Franke, Rakhis Angnoe,
Erwin Hilbert, Danny Kasander, Jeroen Nieuwkamp,
Radjinder Poetai, Bas Roelse en Jeffrey van Driel.
Coaches: Joop Elderkamp en Victor Vermue.
Selectie heren 2: André Marinisse, Jasper Kosters, Bas
Swart, Wai-Lam Hau, Koen Capello en Glenn Vitalis
Noot van de redactie: Dat het seizoen voor Heren 1
veelbelovend zal worden, blijkt al uit de knappe eerste
plaats, die ze behaald hebben op ons eigen BC
Vlissingen toernooi. En dat ook nog eens ongeslagen!

Check vanaf nu onze website:
www.bcvlissingen.nl
Benjamin Risakotta (j.jun.)
vertelt daar waarom hij eigenlijk
is gaan basketballen. En is hij
ooit van plan zijn nicht Tirza
Pentury (Den Helder) achterna
te gaan?
Lees het bij de
rubriek “Even
voorstellen”...

Jongens junioren
Bij de jongensjunioren zijn er veel veranderingen.
Enkele waren logisch: Rajinder, Ruben en Koen zijn
over gegaan naar de senioren, omdat ze te “oud”
zijn geworden. Onverwacht was het vertrek van
Jesper naar Landstede Zwolle, de junioren zullen
hem behoorlijk missen. Ook coach Yuri de Nooijer
nam afscheid, zijn werk kost hem komend seizoen
teveel tijd, waardoor hij een “sabatical year” heeft
opgenomen. Hopelijk zien we hem daarna weer
terug. Vanuit het talentvolle kadettenteam kwamen
Sjors, Tom, Gilles en Tristan over, waardoor de
opengevallen plaatsen toch weer sterk bezet zijn.
Daarnaast is het team aangevuld met Lucas
Manuel, die vorig seizoen bij Dynamo’70 speelde.
Het opvullen van de vacature van de coach bleek
een groter probleem. De coach van Dames 2 Tom
Joziasse heeft nu ook de eindverantwoordelijkheid
voor dit team, maar kan gelukkig terugvallen op de
hulp van Eelco Franke, die de donderdagtrainingen
voor zijn rekening zal nemen.
In de competitie zullen de junioren flink aan de bak
moeten. Vorig seizoen slaagde het team er
ternauwernood in zich te handhaven. Op papier lijkt
de Hoofdklasse dit seizoen nog zwaarder geworden
door de degradatie van enkele teams uit de
Eredivisie. Handhaving is dus het devies en
wanneer dat lukt geeft de coach een feestje...
Naast de wedstrijden van de junioren zal er vanuit
dit team ook veel aanvulling voor het tweede
herenteam moeten worden gegeven.
Selectie: Jeremy Deug, Souverein van de Gaag,
Tom van der Kooij, Sjors van de Poel, Benjamin
Risakotta, Tristan Volker, Gilles Dingemanse,
Timothy Paulissen, Wilfred Klap en Lucas Manuel
Coach: Tom Joziasse Trainer: Eelco Franke

