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Jeremy (j.jun.) is 6 april 19 jaar geworden.
Hij bruist altijd van de energie, wil tijdens
de wedstrijd dan ook vaak tegelijk linksaf
en rechtsaf en is voor zijn ploegmaatjes
dan ook onnavolgbaar. Werkt momenteel
wat bij uitzendbureau's als tussenstap naar
een nieuwe carrière.
Marjolein (dames 2), aankomend
kleuterleidster, mag vanaf 7 april op voor
haar rijbewijs.
Eén van de beste en temperamentvolste
driepunt-shooters van BC Vlissingen,
Danny (heren 1) wordt 14 april 23 jaar.
Tom (j.jun.) wordt op het Lusac college
gevormd tot een echte student. Hopelijk
wordt hij nog een keer net zo’n goede
basketballer als de stoere tattoo op zijn
bovenarm. 15 april wordt hij 18 jaar.
Tussen zijn zangcarrière in de USA en zijn
CIOS-opleiding door heeft Timothy af en
toe nog tijd om te basketballen en is dan de
floorleader van de jongens junioren. Hij
wordt 17 april 19 jaar
“Hit-Em-High” – Michel (j.kad.) doet het
met een gemiddelde van 30 punten per
wedstrijd weer goed dit seizoen. Hij wordt
19 april 16 jaar.
Op 21 april wordt voormalig
Leidschendammer Jasper (heren 2 èn
scout heren 1) 25 jaar.
Wytse “Rebound-Is-Mine” (j.kad.) is net
terug van vakantie en schijnt grote
verhalen mee terug te hebben genomen.
(Oh ja? Wat dan?).Hij wordt 24 april 16
jaar.
Websitespecialist Bas (heren 1 en 2) is
sinds kort weer helemaal in love. Hij wordt
26 april 24 jaar.
Rajan ‘botje’ (j. kad.) is geboren met de
missie de wereld te veroveren. Maar die
kans schijnt nihil ( = nul) te zijn…… (voor
uitleg: vraag je teamgenoten!). Hij wordt 26
april 17 jaar.
De zwager van Danny en trotse eigenaar
van een onlangs verbouwde sportzaak,
Niels (heren 1) wordt 28 april 24 jaar.
De altijd vrolijke en breed lachende
Radjkumar (j. jun.) wordt 29 april 20 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd!!

KAMPIOEN

KAMPIOEN

Heren 2, dat uitkomt in de tweede klasse is kampioen
geworden! Dit nieuwbakken team van BC Vlissingen heeft 34
punten behaald uit 18 wedstrijden. Dat betekent dus dat ze
maar één wedstrijd hebben verloren (dat was tegen ……….)
Omdat het team helemaal nieuw is, moest het in de laagste
Zeeuwse competitieklasse ingeschreven worden. Doel was in
eerste instantie al om te promoveren naar de eerste klasse
en dat is dus gelukt! Zoals het er nu naar uit ziet, blijft het
kampioensteam bestaan aangevuld met een aantal junioren
en gaan ze volgend seizoen hun best doen om bovenaan in
de eerste klas te eindigen (toch?!)
André, Sebastiaan, Niels, Glenn, Jasper, Bas, Ruben,
Radjinder, Koen en Wai-Lam: van harte gefeliciteerd! We
zijn trots op jullie!!
Jongenskadetten
Ook dit jaar komen de jongenskadetten weer uit in de
hoogste klasse voor kadettenteams.
Van het kampioensteam van vorig seizoen zijn er 5 jongens
overgebleven die door 5 zeer goeie spelers, afkomstig van
o.a. Marathon, BV Souburg en Dynamo ’70, zijn aangevuld.
De verwachting voor aanvang van het seizoen was om bij de
eerste drie te eindigen. De tweede wedstrijd tegen de The
Black Eagles 1 uit Rosmalen (een van de concurrenten
waarvan we in de voorbereiding dik hadden verloren) werd
voor een volle tribune met overtuigende cijfers gewonnen. Na
een reeks van overwinningen moesten we uit tegen de
andere koploper EBBC uit Den Bosch. Zij bleken in deze
wedstrijd een paar maten te groot te zijn voor onze jongens.
Door de nederlaag waren enkele spelers teleurgesteld maar
dit heeft niet lang geduurd want de wedstrijden daarna
werden met duidelijke cijfers gewonnen (thuis tegen PSV,
Attacus en High Five).
Naast het basketballen worden er ook allerlei andere
activiteiten gedaan (bowlen, poolen enz.) om de
teamspirit/sfeer erin te houden en om elkaar ook beter te
leren kennen.
Met nog een wedstrijd te gaan zijn de jongenskadetten al
verzekerd van een knappe tweede plaats. EBBC is met 40
punten uit 20 wedstrijden ongeslagen kampioen geworden.
Rakhis Angnoe

Hellup! Het seizoen voor dames 1 zit er nog lang niet op! Terwijl alle teams zowat haar laatste wedstrijden heeft
gespeeld, ploeteren dames 1 nog lekker verder. Aangezien iedereen opeens zo veel vrije tijd heeft in het weekend en
uiteraard niet weet wat te moeten gaan doen, hebben wij nog wel een leuke uitgaanstip! Kom zaterdag 12 april om
18.00 uur en zaterdag 3 mei om 15.00 uur naar de Baskensburg en help ons aan een paar belangrijke zeges!
Dames 1
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Dat werkt wel even anders!
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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
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
Noteren!

Vervolg wedstrijdbal-sponsors

Data om alvast in je
agenda te zetten:



13 en 14 september
20 september
1ste week oktober

: BC Vlissingentoernooi
:1ste wedstrijd dames 1
: start Rayoncompetities

Super Maritima
Vlissingen-oost
Dames 1 – BV Lely
Heren 1 – Den Dungk
30-03-2003

Effe checke! Binnenkort
verwacht op de website:
interview met Louw Joosse,

Eind goed, al goed ?
Het seizoen van de jongensjunioren was tamelijk hectisch.
Aan het begin van het seizoen bleek er geen opvolger beschikbaar te zijn voor coach Yuri
de Nooijer, waardoor gatenvuller Tom Joziasse er naast de meisjesjunioren weer een
tweede team bij nam. Omdat beide teams op donderdagavond gelijktijdig trainen moest
daarvoor nog een oplossing gevonden worden, gelukkig werd dit in de periode oktober tot
maart opgevuld door Eelco Franke. Daarnaast kreeg het team een forse teleurstelling te
verwerken, doordat Jesper besloot naar Zwolle te verkassen. Uiteraard tof voor Jesper,
maar zijn inbreng zou toch behoorlijk gemist worden. Maar omdat er een flink aantal
spelers uit het kampioensteam van de kadetten was overgekomen, begon iedereen toch
redelijk optimistisch aan de kompetitie.
Er werd echter vrijwel niks gewonnen, na 13 wedstrijden moesten er 12 nederlagen
worden genoteerd. Oorzaken bleken er voldoende: er waren drie teams teruggekomen uit
de eredivisie, dus er waren amper zwakke teams dit jaar; Jesper was weg; van de basisvijf
van het kampioensteam van de kadetten was eigenlijk maar 1 speler overgekomen;
Timothy raakte na enkele wedstrijden al geblesseerd en miste een groot aantal
wedstrijden; er werden enkele wedstrijden in het 4e kwart weggegeven; er bleken veel
harde werkers, maar weinig spelbepalende spelers aanwezig...
Al deze ellende zorgde ervoor dat het zelfvertrouwen steeds minder werd en dat spelers
gingen twijfelen aan zichzelf en het plezier in basketbal verloren. Dit resulteerde in het
stoppen van Benjamin, Sjors en Gilles, terwijl Lucas ook steeds vaker verstek liet gaan.
Gelukkig hielden de overgebleven spelers en de coach de moed erin, ook al was het een
flinterdunne strohalm. Timothy kon weer mee gaan spelen en samen met de kadetten
Robin en Michel werd de inhaalrace ingezet, waardoor uiteindelijk de laatste 9 wedstrijden
5 zeges opleverden.
Vooral de manier waarop de laatste wedstrijd werd gewonnen, zal de betrokkenen nog
zeer lang een goed gevoel geven.
Toch blijft het jammer dat dit resultaat niet behaald is met de spelers die aan dit seizoen
begonnen, en dat zal als een negatieve schaduw over dit seizoen blijven hangen.
Tom Joziasse

