Kerstspecial
Nummer 8, jaargang 1

Pasjes
Na de bekerwedstrijd van dames 1 tegen
Oegstgeest, is Frank op onverklaarbare
wijze onze spelerspassen verloren. Het
lijkt wel alsof ze één voor één uit het
busje zijn weg gewaaid, want de pasjes
duiken op allerlei plaatsen op. Zo zijn er
ook een paar pasjes gevonden in de tuin
van Jasper Beentjes uit Oegstgeest.
Jasper was zo aardig om de pasjes naar
ons toe te sturen vergezeld van de
volgende geestige correspondentie.

Jarigen in december
Dat december de maand is van feestelijkheden blijkt ook al
uit het aantal jarigen! Let’s party!!!!




Brief van Jasper:



Beste basketbalsporter,
In onze tuin aan de Homeruslaan in
Oegstgeest heb ik deze pasjes
gevonden. Aan het einde van de straat
is een sporthal. Ik vond het vreemd de
kaarten in de tuin te vinden, eerst dacht
ik aan een grote nederlaag, dat uit
kwaadheid de passen weggegooid
waren met de gedachte ik speel nooit
geen basketbal meer. Maar nu denk ik
opeens dat er een dief in de kleedkamer
is geweest en de passen in onze tuin
heeft gegooid. Ik ben bang het laatste.
Hoop dat jullie nog wat aan de kaarten
hebben.






Assistent coach dames 1 Corné is net zoals
Sinterklaas jarig op 5 december. Corné is alleen nog
geen 153, maar hij wordt 31 jaar !
Communicatiemedewerker bij Delta Nuts Yolanda
(dames 1) is 6 december jarig. Deze goedlachse,
supersnelle en altijd scorende dame wordt dan 25 jaar.
Op 22 december wordt apothekersassistente in spé
Linda (dames 2) 18 jaar.
Topscoorder bij de jongens junioren Wilfred wordt 25
december, eerste kerst dus, 19 jaar.
Studente sociaal pedagogische hulpverlening Dorien
(dames 2) wordt 28 december 22 jaar. Door haar
studie wordt ze niet meer zo vaak in de sporthal
gesignaleerd, maar bij de wedstrijden van dames 2 is
ze altijd van de partij!
Door zijn baan als internationaal (Frankrijk)
vrachtwagenchauffeur èn bloemenverkoper spreekt
Glenn (heren 2) vloeiend Frans! Door de komst van
heren 2 kan Glenn weer lekker ballen. Hij wordt 31
december 25 jaar.

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

Met vriendelijke groet,
Jasper Beentjes
Antwoord Tom via de mail:
Beste Jasper,
Vriendelijk bedankt voor het toezenden
van de gevonden spelerspassen. De
coach was deze bij het uitstappen op de
parkeerplaats kwijt geraakt, dus gelukkig
geen sprake van diefstal. Ook niet het
gevolg van een nederlaag, want BC
Vlissingen won.
Inmiddels ben je de derde die een of
meer passen heeft gevonden en
opgestuurd, we hebben er nu 6 van de 9
terug. Nogmaals bedankt.
Antwoord Jasper via de mail:
Blij dat het geen diefstal is geweest. En
ook leuk dat jullie hebben gewonnen, zal
nog eens goed kijken in de tuin of er nog
pasjes liggen. Zelf denk ik van niet
omdat ik al geharkt heb.
Nog een goed seizoen toegewenst en
bedankt voor de respons.

Sportvrienden van
BC Vlissingen
Dit is Melanie van dames 1 (voor
degenen die dit nog niet wisten!).
Melanie heeft tot nu toe de meeste
mensen overgehaald om een
sportvriend van BC Vlissingen te
worden en elk jaar € 50,- te
doneren. Om precies te zijn, heeft
zij 7 personen weten te strikken!
Wie kan dit evenaren of zelfs verbeteren? Laat al je vrienden,
familie en kennissen de formulieren, die de sponsorcommissie een maand geleden heeft uitgedeeld, invullen.
Door de meeste sportvrienden aan te leveren, help je niet
alleen de vereniging maar ontvang je ook nog eens een leuke
attentie van het bestuur!

Sponsors van BC Vlissingen

De Witte Communicatie
PR – Copy – Reclame - Strategie
Telefoon 0118 - 479101

Pas op dames! Vallende kinderen!
Dat de dames populair zijn, blijkt wel uit het stijgende
aantal bezoekers tijdens hun wedstrijden. De dames
hebben ook het gemiddeld jongste publiek, doordat zij
een groep trouwe supporters hebben tot 4 jaar. Deze
supporters zijn zo onbesuisd dat zij vanaf de tribune
springen als zij het niet met de scheidsrechter eens
zijn of als zij vinden dat de dames wat extra hulp
kunnen gebruiken. Zo sprongen er in de wedstrijd
tegen Jugglers drie van de tribune en moest er één
door een steward tegen gehouden worden om te
beletten dat deze het veld op zou stormen. Na de
overwinning van de dames was de groep niet meer te
houden en bestormde zij massaal het veld.

Peanut
Wil je (bijna) alles
weten over Linda de
Meij-van Eenennaam?
Check dan onze
website op
www.bcvlissingen.nl
bij ‘voorstellen’.

Bas Roelse

Sportvrienden BC
Vlissingen











John en Gyon
Bentschapknook
Ton en Elly Doeland
Cor-Jan Basie
Bert Lindenberg
Korrie Lindenberg
Mevr. Kerkove-Boone
Annie van den Hummel
Chantal Lindenberg
Bakkerij Melse Middelburg

Je ziet er is nog genoeg ruimte
voor meer sportvrienden! Haal ze
massaal binnen!

Wedstrijdbalsponsors





Peter, Kees en Louw Joosse
Dames 1 – Dressguard/
Binnenland
30-11-2002
De heer en mevrouw
Elderkamp
Heren 1 – High Five
8-12-2002

Wie sluiten zich aan? Er is nog
ruimte genoeg!

Visstick-city
Zaterdag 30 november speelde dames 1 voor de beker tegen de nummer één uit de
eredivisie Dressguard/Binnenland uit Barendrecht. De coach van Binnenland is
Gert-Jan van der Linden. Hij werd in 1991 als rolstoelbasketballer uitgeroepen tot
MVP van de wereld. Gert-Jan heeft ook een eigen website. In zijn voorbeschouwing gaf hij wat minachtend aan dat “ze weer naar een vissersdorp af
moesten reizen”. Frank had het gelezen en liet deze uitspraak niet zo maar op zich
zitten. Frank belde Immie, die bij het VVV in Vlissingen werkt, met de vraag of ze
een informatiepakket over Vlissingen wilde maken. Dit pakket heeft Immie voor de
wedstrijd aan Van der Linden overhandigd met de woorden: “Alstublieft. Hier heeft
een informatiepakket over Vlissingen. Kunt u eens lezen wat er in deze Visstick-city
allemaal te beleven is!” We zijn benieuwd of hij Vlissingen ooit nog eens zal
bezoeken, hij kon er in ieder geval wel om lachen!
De wedstrijd was voor dames 1 een echte opsteker. Na de superoverwinning tegen
Lely uit Amsterdam zijn de dames weer helemaal op het goede spoor. Dat was ook
te zien tegen Binnenland. Het eerste kwart werd met 17-17 afgesloten. Tot en met
25-25 konden de dames bijblijven, pas in het derde kwart werd het klasseverschil
bepaald. De eindstand was 51-74, maar de dames konden met opgeheven hoofd
het veld verlaten. Bij Binnenland spelen drie internationals: Krista van Alten, Irene
Sloof (is zelfs pas op try out geweest bij een Italiaanse ploeg) en Inge Huitzing (de
beste guard van Nederland). Het is natuurlijk te gek om tegen zulke speelsters te
spelen en ook nog eens een goede pot neer te zetten!

PS. Is het je ook al opgevallen dat deze Bucket-Inn bijna alleen maar over dames 1
gaat? Valt er niks te beleven bij de kadetten, junioren, dames 2 en heren 1 en 2?
Laat het me weten!
johnnanon@zeelandnet.nl

