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Mick, voormalig (assistent-) coach van
heren 1 en nu even off-duty is 1 februari 37
jaar geworden.
Frankie (j.kad), de allerjongste van BC
Vlissingen, is 3 februari 15 jaar geworden.
Volgens zijn ploeggenoten moeten de
dames onder ons goed opletten. Frankie is
een jaartje ouder en dus ook weer wat
brutaler. Voordat je het weet is hij je aan
het versieren!
Stefan (heren 1), student ALO is volop
bezig zich in Den Haag te nestelen met
vriendin Merel. Hij is 5 februari 21 jaar
geworden
Top-negotiator André (heren 2 en
bestuurslid) is 7 februari 41 jaar geworden.
Laatst redde hij zijn puppy-hondje uit het
ijs. André stond tot zijn middel in het koude
ijswater en sleepte en passant ook nog een
behulpzame voetganger mee het water in!
Laurens (j.kad), ook wel “Vang-de-balLaurens”, “4th quarter Laurens” en “Mean
Machine Laurens” genoemd wordt 19
februari alweer 17 jaar

Allen van harte gefeliciteerd!!!
Publiek gevraagd! (M/V)
Op verzoek van de Jongens kadetten zijn wij op
zoek naar:
 Mensen die goed kunnen schreeuwen en
gillen
 Mensen die instrumenten bezitten en hier
graag herrie op maken
 Mensen die geen instrumenten hebben
maar eventueel wel hierop kunnen slaan
of blazen.

Beterschap gewenst……………………
Helaas is er een aantal mensen binnen de vereniging voor
kortere dan wel langere tijd uitgeschakeld. Zo ging Melanie
(dames 1) in de uitwedstrijd tegen Lely in Amsterdam
onderuit en blesseerde haar knie. Een kijkoperatie volgde.
De kruisband in de knie bleek beschadigd. Helaas duurt het
nog een aantal maanden voordat ze dames 1 weer kan
versterken. Volgens de orthopeed is rust de enige remedie.
Ander blessureleed voor dames 1 betreft assistent coach
Corné. Na vorig jaar aan een hernia geopereerd te zijn, leek
alles goed te gaan. Totdat hij in het weekend voor kerst weer
door zijn rug ging. De neurochirurg heeft onlangs
geconstateerd dat er tussen de 4e en 5e lendenwervel
wederom een hernia zit. In afwachting van een MRI-scan
wordt bekeken of Corné opnieuw geopereerd moet worden.
Als klap op de vuurpijl is Diana (Corné’s vrouw) hoogzwanger
en verwachten ze 14 februari hun tweede kindje.
De ellende voor de dames, maar natuurlijk vooral voor de
personen zelf, houdt maar niet op. Karin is nog steeds niet in
staat om een wedstrijdje te ballen als gevolg van een lang
slepende en vervelende knieblessure. Gelukkig is er wel
enige vooruitgang te zien en traint ze steeds vaker mee.
Heren 1 moet het komende tijd stellen met een minder fitte
Ruben, alias Bob de Bouwer. Tijdens zijn werk is hij op 6
meter hoogte van een dak gevallen. Gelukkig brak een
steiger zijn val en heeft Ruben het er, met een aantal
kneuzingen en een pijnlijke schouder redelijk goed van af
gebracht.
Na lange tijd niet gebasketbald te hebben, ging het bij Glenn
(heren 2) weer kriebelen en heeft hij zijn basketbalschoenen
weer aangetrokken. Helaas is hij nu door een rugblessure
voor langere tijd uitgeschakeld….
Allemaal van harte beterschap gewenst!!!

Er zijn vacatures genoeg dus iedereen kan
deelnemen aan dit project. Wij hopen daarom
ook op voldoende publiek. Als sollicitanten
beschikken over gelijkwaardige eisen, geven wij
natuurlijk de voorkeur aan vrouwen, allochtonen
en lichamelijk gehandicapten!
Omri Manoach

Spelregels bij een sprongbal
De twee jumpers moeten hun voeten binnen de cirkel hebben, de bal mag pas weggetikt worden als de bal zijn
hoogste punt heeft bereikt. De overige acht spelers mogen niet eerder bewegen dan dat de bal aangetikt is.
Belangrijke mededeling aan de hoofdscheidsrechter door de schrijver van het “Arbitrage Handboek” van de NBB:
“Omdat de hoofdscheidsrechter tussen de springers in staat om de bal op te gooien, wordt hem ten zeerste
aangeraden zijn fluitje niet in de mond te hebben.” Slim!
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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
Pelt en Hooykaas Vlissingen
HCR Centrum Domburg
Wil en Janneke
Bentschapknook
Louw en Nel Joosse
Fam. Mulder
Fam. Van de Bosse
Fam. De Witte

Wedstrijdbal-sponsors







Peter, Kees en Louw Joosse
Dames 1 – Dressguard/
Binnenland
30-11-2002
Opa en Oma, Jan, Joop en
Ronald Elderkamp
Heren 1 – High Five
8-12-2002
Coach Middelburg
Dames 1 – Cangeroes
22-12-2002

Van de voorzitter………………..
Hiernaast zien jullie een overzicht van de Sportvrienden van BC Vlissingen, de
wedstrijdbalsponsors en adverteerders. Wat is op dit moment de stand van zaken
aangaande sponsoring? Grote bedragen zijn moeilijk binnen te halen, kleinere bedragen
zoals € 50,- of €100,- gaan makkelijker, maar is nog lang niet voldoende om een
sluitende begroting te krijgen. Als we dit op termijn niet kunnen realiseren rest het
bestuur niet anders dan een forse contributie verhoging door te voeren, of op een lager
sportief niveau te moeten gaan spelen. De kwetsbare positie waarin we nu verkeren is
een ongezonde en gevaarlijke. Wat contributie betreft zitten we al op een hoog niveau en
lager gaan spelen willen we in principe ook niet, omdat daarmee de doelstelling van B.C.
Vlissingen onderuit wordt gehaald. Wat nu aan sponsors en wedstrijdballen bijdragen is
binnen gehaald is het werk van 6/7 personen, de rest kijkt apathisch toe en denkt:”Het
komt wel goed”. Welnu, dat komt het niet als het zo doorgaat !!!!!!!!!!!!!!!!! De oplossing
is makkelijk! Als elk lid van B.C. Vlissingen slechts 1 persoon aan brengt als Sportvriend
van BC Vlissingen (dat kost € 50,-) zijn we een eind op weg. Is dit nu teveel gevraagd?
Nog steeds heeft het gros van de B.C.Vlissingen leden niet door dat naast een sportieve
prestatie ook een slechts kleine andersoortige inbreng wordt gewenst om een vereniging
in stand te houden. Aan jullie de keus!
Louw Joosse
voorzitter

Het seizoen zit er alweer voor de helft op! Tijd
om eens te bekijken welke posities onze teams
op dit moment innemen! In deze Bucket-Inn
aandacht voor de twee damesteams!

Vervolg wedstrijdbal-sponsors

Dames 1
De dames komen dit jaar uit in de
Promotiedivisie, de op één na hoogste klasse in
Nederland. De verwachting voor aanvang van
het seizoen was dat het team het erg moeilijk
zou krijgen, maar dat er zeker genoeg potentie
aanwezig is om in de middenmoot mee te
draaien. Met name doordat de dames versterkt
zijn met de komst van Linda. De prestaties
waren in de eerste wedstrijden echter ronduit
slecht! Het team toonde niet genoeg inzet en
verloor wedstrijd na wedstrijd. Na een crisis
tussen Frank en de dames, stonden alle
neuzen weer dezelfde kant op en werd de
eerste wedstrijd gewonnen. Jugglers uit
Enschede delfde het onderspit! De dames
bleven in de winning mood en wonnen
meerdere wedstrijden. Zelfs van Lely 2 waar het
team in voorgaande competities nog nooit van
had weten te winnen! De dames laten attractief
basketball zien. Het accent ligt op de ijzersterke
verdediging, maar aanvallend is het ook
regelmatig genieten geblazen! De dames weten
elkaar steeds beter te vinden en dat resulteert
in mooie passen. De schutters raken ook
steeds meer op dreef en weten het netje vanaf
de driepuntslijn goed te vinden.
In de Promotiedivisie is Wildcats uit Nijmegen
favoriet en dingen Akrides uit IJmuiden en
Sharklets uit Breda om de tweede plaats. Het
verschil in punten tussen de nummer 6 en de
nummer 13 is steeds 4 punten. Het ligt dus
allemaal dicht bij elkaar. Black Eagles is het
enige team dat zich al zorgen moet gaan
maken over degraderen. Zij wisten vooralsnog
maar één wedstrijd te winnen (van Rotterdam).
Het doel van de dames voor de tweede helft
van de competitie plezier blijven hebben in het
spelletje en te winnen van de teams waar in de
eerste helft meestal nipt van werd verloren. De
eerste slag is al geslagen. Werd er uit nog van
Quo Vadis verloren. Thuis werden de Gemertse
dames met 63-53 aan de kant gezet. En dat
was erg plezierig!



Nanon Doeland






Coach Middelburg
Heren 1 – Pendragon
12-01-2003
Gijs van Boven Keukens te
Koudekerke
Dames 1 – Akrides
19-01-2003
Bakkerij ’t Zand
Dames 1 – Quo Vadis
25-01-2003
Fam. Kole
Dames 1 – Wildcats
09-02-2003

Dames 2
Is het nu dames 2 of zijn het de
meisjesjunioren? In Vlaanderen
hebben ze een mooie naam voor
deze leeftijdsgroep: “beloften”.
Deze naam past goed bij deze
talentvolle groep, die de komende
jaren de vrijkomende plaatsen in
dames 1 op moet gaan vullen.
De kern van dit team is al 3 jaar bij
elkaar. Het eerste jaar werd direct al
de titel in de Rayon Hoofdklasse
Meisjesjunioren binnen gehaald.
Omdat spelen in de Meisjes
Eredivisie niet haalbaar was (te duur
en te hoog niveau) werd gezocht
naar een nieuwe uitdaging en dat
werd de Dames Overgangsklasse.
Als jongste team in deze klasse
verraste BC Vlissingen vriend en
vijand en behaalde de tweede plaats
met 14 overwinningen en 6
nederlagen. Dit seizoen staat de
ploeg wat lager (op de 6e plaats met
14 punten uit 15 wedstrijden). Het
verrassingseffect van vorig seizoen
lijkt een beetje verdwenen, omdat
de tegenstanders de jonge meisjes
nu voor vol aanzien en zich er beter
tegen wapenen. Vaak komt de ploeg
nog fysieke kracht tekort onder de
borden, dat moet gecompenseerd
worden met een goede techniek en
snelheid. Kom ook eens een keer
kijken naar de toekomst van BC
Vlissingen !!
Tom

