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Feest! The Bucket-Inn bestaat 1 jaar!!
2 maart is de benjamin van dames 1 Karin
19 jaar geworden. Binnen kort mag onze
Ka weer onder de MRI scan en gaat een
Belgische arts bekijken of hij wat aan haar
knie kan doen. Let’s hope so!!!
Coach Rakhis van de jongens kadetten en
guard bij heren 1 wordt 22 maart al weer
28 jaar. Momenteel heeft Rak het erg druk
met zijn studie HBO Management, zijn
werk, het klussen in zijn nieuwe huis en
natuurlijk met de basketball!
Melanie (dames 1) wordt 23 maart 26 jaar.
Helaas is Mel nog steeds geblesseerd aan
haar knie en worden haar fijne
afstandschoten en nog fijnere driepunters
erg gemist door dames 1.
Dennis (j. kad.) het broertje van Linda
(dames 2) wordt 23 maart 16 jaar. Dennis
schijnt een echte bikkel te zijn! Hij geeft
niet snel op en is keihard voor zichzelf.
Fijne mentaliteit dus!!
Souverein (j.jun.) wordt 31 maart 20 jaar.
Hij loopt momenteel stage in Sluis (iets
juridisch volgens Elisa) en klust in zijn vrije
uurtjes bij als kok in Café Soif in Vlissingen.

Geboren!
Donderdag 20 februari is het gezin Kapaan
verrijkt met een dochter:

Femke
Ze kwam om 12.12 uur ter wereld met een
gewicht van 3635 gram. Met mama Diana gaat
het goed, Veronique is blij met een zusje en
papa Corné kan ook zijn geluk niet op! Allemaal
van harte gefeliciteerd en heel veel geluk
gewenst met z’n viertjes!

WK Rolstoelbasketball 2006 toegewezen aan Amsterdam
BUNNIK, 28 februari 2003 – Het prestigieuze Wereldkampioenschap rolstoelbasketball voor dames en heren zal
in 2006 in Amsterdam plaatsvinden. Dat heeft het Executive
Council van de IWBF (International Wheelchair Basketball
Federation) gisteravond in Hamburg bekend gemaakt.
Amsterdam verslaat hiermee Beijing dat ook in de race was
voor organisatie van het toernooi.
De directeur van de Nederlandse Basketball Bond Hans
Gootjes, die in Hamburg met zijn presentatie aan het Executive
Council een professioneel ingevulde bidfase kon afronden, is
verheugd met de uitslag. “Het is fantastisch dat Nederland de
kans krijgt zo’n prachtig evenement te organiseren. Onze
nationale rolstoelbasketballteams spelen al jaren mee in de
absolute wereldtop. Voor de spelers is het een enorme
uitdaging hun klasse eindelijk ook aan het Nederlandse publiek
te kunnen tonen in het sterkst denkbare deelnemersveld van de
12 beste heren- en 8 beste damesteams ter wereld.“
Hester Maij, wethouder van sport in Amsterdam, die speciaal
naar Hamburg afreisde om de presentatie kracht bij te zetten,
spreekt van een mooi resultaat. “Voor Amsterdam, als Capital
of Sports, is het een eer het WK rolstoelbasketball te mogen
organiseren. Het past perfect in onze ambitie jaarlijks enkele
internationale topsportevenementen in de hoofdstad te
organiseren.”
Ondertussen voldoet het Nederlands dames rolstoelbasketballteam aan de hoge verwachtingen tijdens het EK in
Hamburg dat nog tot en met zaterdag 1 maart doorgaat. Door
van Frankrijk (50-28), Engeland (32-19) en Turkije te winnen, is
oranje reeds verzekerd van deelname aan de Paralympics in
2004 in Athene. De verwachte finale tegen gastland Duitsland
op zaterdag geeft uitsluitsel over wie zich Europees Kampioen
mag noemen.
Esther Wender
NBB

Noot van de redactie: Nederland
verloor met 65-58 van Duitsland
en werd dus tweede…..

Met heren 2 volop in de race voor het Zeeuws kampioenschap en heren 1 in het linker rijtje is het wel tijd voor
een korte terugblik op het seizoen tot dusver (jongens kadetten en – junioren komen volgende keer aan bod)
Vanwege de moeilijke doorstroming van junioren hoofdklas naar senioren 2 e divisie is besloten om weer met een
tweede herenteam te starten. Een prettige bijkomstigheid hierbij is dat de trainingsgroep wat groter wordt. Dit laatste
was een duidelijke wens van de herenselectie aan het einde van het vorige seizoen. Met een gemiddelde groepsgrootte
boven de 10 is het wel eens druk maar over het algemeen toch erg prettig trainen. De intensiteit van de trainingen ligt
meestal erg hoog. Vooral tijdens de woensdagtraining als de selectie van heren 1 vrijwel kompleet is, wordt er bij de
partijvormen op het scherpst van de snede getraind. Voor het verdere verslag over heren 1 en 2: z.o.z.
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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 – 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
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

www.bcvlissingen.nl
Vervolg terugblik seizoen heren 1 en 2…………
Heren 1
De doelstelling in tactische zin voor dit seizoen was het integreren van een nieuwe aanval
en het ontwikkelen van een nog betere zône-press. Beide onderdelen zijn verwezenlijkt.
Vooral de zône-press is voor de meeste tegenstanders een fors probleem. In veel
wedstrijden werd hiermee een gaatje geslagen wat later beslissend bleek voor de
overwinning. De nieuwe 1-aanval moet vooral via de backdoor van de forwards mooi en
effectief basketbal opleveren. Aan deze aanval wordt net als aan de 5-aanval doorlopend
gewerkt om binnen een wedstrijd de beste optie te kunnen nemen.
Het uitgangspunt voor de start van de competitie was om hoger te eindigen als vorig jaar.
Na de op superieure wijze gewonnen uitwedstrijd bij Den Dungk begonnen we definitief het
gevoel te krijgen dat er misschien wel een plaatsje bij de eerste 6 (linker rijtje) in kon zitten.
In de eerste helft van het seizoen is gebleken dat er met de komst van Jeffrey en het
definitieve einde van het blessureleed van Jeroen telkens een vijftal in het veld kan staan
wat in balans is. Victor de stille kracht, fungeert hierbij als een uitstekend klankbord voor
Joop die zich hierdoor vooral op de fieldcoaching kan richten. De concurrentie op de
forwardpositie en de qua speelstijl verschillende guards bieden veel mogelijkheden. De
ontwikkelingen van Niels en Ruben hebben ervoor gezorgd dat Arno in menige wedstrijd
rustig naar de bank kon omdat deze jonge honden het met Jeroen wel even af konden
maken. Na de winterstop werden een aantal zeer aantrekkelijke wedstrijden gespeeld
tegen o.a. WSC, High Five, Black Eagles. De uitwedstrijden tegen Virtus en PSV 2 waren
zeer volwassen. Een vroege achterstand of intimiderend gedrag werden op de juiste
manier opgepakt. Het enige dipje na de kerst was uit tegen SVH. Met nog korte tijd te
spelen konden we de rust niet opbrengen om de overwinning naar ons toe te trekken. Dit is
dus een puntje waar nog aan gewerkt dient te worden.
Met nog enkele wedstrijden te spelen zit een plaatsje bij de top vier er nog steeds in.
Hiervoor moeten wij van de laatste 3 wedstrijden en nog wel 2 winnen en zullen de
concurrenten voor de top 2 t/m 5, WSC, EBBC 3 en High Five nog wat steken moeten
laten vallen.
Heren 2
André had aan het einde van het vorige seizoen een aardige opdracht, nadat was besloten
een tweede team te (her)oprichten. Er zouden wat “oude” talentvolle rotten worden
benaderd om samen met de kern van Radjinder, Bas Roelse, Ruben, Niels en André zelf
het Zeeuwse basketbal podium te gaan bestormen. Met de terugkomst van Wai-Lam, Bas
Swart, Koen en Glenn was er een 9-tal spelers die de uitdaging wel aan durfden. Toen
kwam er uit Leidschendam nog een zeer enthousiaste Jasper die ook nog over flink wat
organisatorische en coachende kwaliteiten bleek te beschikken. Heren 2 ging voor het
kampioenschap. Tot nu toe hebben André en Jasper iedere wedstrijd vooruitgang gezien.
Er werd nog maar één keer verloren en in de play-offs zijn inmiddels al 2 klinkende
overwinningen geboekt. Met nog 4 wedstrijden te gaan, 2x Marathon.., zijn de vooruitzichten op promotie gunstig. Voor heren 2 wordt de rayon eerste klas een prima klasse
waarin de jonge senioren kunnen rijpen zoals in de doelstelling voor dit team was
neergezet.
Joop Elderkamp

