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Quintana (dames 2), de trotse bezitter
van een flitsende Alfa Romeo wordt op
11 mei 26 jaar.
Linda (dames 1) wordt op 11 mei 29.
Op naar de 30 dus! Helaas pindakaas
gaat Lin waarschijnlijk stoppen met
basketballen en dat is echt niet tof voor
dames 1!
Nog een jarige op 11 mei. Bas S
(heren 2) wordt dan 32 jaar. Deze
“Nico” uit Vlissingen is erg handig in
het opknappen van zijn (zeer) oude
huis!
19 mei wordt Victor (ass.coach heren
1) 36 jaar. Deze man op de achtergrond is de stille kracht. De scouting
wordt met grote precisie uitgevoerd.
Bovendien is hij net oom geworden!
Door zijn coach Erwin “backdoor
baseline drive” Hilbert genoemd, wordt
20 mei 23 jaar. Volgens mij schiet hij
er iedere wedstrijd ook aardig wat
driepuntertjes in…….
Ilse (dames 2) zit midden in haar
examens, maar heeft in ieder geval al
één reden om een feestje te vieren. 24
mei wordt ze namelijk 18 jaar!
Ook Elisa (dames 2) wordt 27 mei al
18 jaar en kan dus haar rijbewijs voor
een (vracht)auto gaan bemachtigen.
Turbo San, oftewel Sander (heren 1)
wordt 27 mei 23 jaar.
Het blijft feest bij dames 2, want ook
Romana is in mei jarig. De 31ste wordt
deze center met de snelste draai-omhaar-as ever, 17 jaar.

Allemaal van harte gefeliciteerd!

FEEST
Onlangs hebben alle leden een uitnodiging gekregen
voor de feestelijke seizoensafsluiting op vrijdag 23 mei.
In de uitnodiging stond al dat we gingen barbecuen,
maar waar en wat er de rest van de avond te doen was,
bleef nog geheim. Tijd om het geheim te ontsluieren!
Locatie en tijd
Het feest vindt plaats in het clubhuis van handbalvereniging Olympus aan het Baskensburgplein in
Vlissingen. Als het slecht weer is, kunnen we binnen
zitten en bij mooi weer, waar we natuurlijk op hopen,
kunnen we gebruik maken van het terras. De avond start
om 19.00 uur en duurt tot zolang het gezellig is.
All Star team en MVP
In de loop van de avond worden het All Star team en de
MVP van BC Vlissingen bekendgemaakt. Ook jij kan
bepalen wie er in aanmerking komen voor deze VIPposities door de enquête in te vullen op:
http://members.lycos.nl/bascom/
Verloting
Het Rad van Fortuin is ook aanwezig! Door een of
meerdere lootjes te kopen, maak je kans op prachtige
prijzen!
Muziek
In het clubhuis is een cd-speler aanwezig. Als je graag
jouw muziek wil horen, kan je dus wat cd’s meenemen!
Kosten
De kosten voor het feest zijn € 10,- per persoon. Dit is
inclusief eten en 2 drankjes. De bar is de hele avond
open. Bier, cola en andere drankjes zijn er voor zeer
redelijke prijzen te verkrijgen (€ 1,- à € 1,25).
Aanmeldingen
BC Vlissingen bestaat uit echte feestbeesten want tot nu
toe hebben zich al 50 leden aangemeld! Als jij je nog niet
hebt aangemeld, kan je dat tot uiterlijk 16 mei nog doen.
Mail me even: johnnanon@zeelandnet.nl of geef het
door aan je (assistent) coach. Eventuele partners zijn
overigens ook van harte uitgenodigd!

Frank Böseler ontwerpt eigen website: www.basketballcoach.nl
Sinds kort is het world wide web een nieuwe basketballsite rijker. De ontwerper hiervan is dames 1 coach Frank Böseler.
Frank: “Op het www kom je veel websites tegen voor basketballcoaches, maar heel weinig websites die specifiek

gericht zijn op de Nederlandse coaches. Daarom heb ik het idee opgevat zelf zo'n site op te zetten”. Frank heeft
inmiddels een begin gemaakt: “Ik ben er nog maar net aan begonnen, dus volledig is hij natuurlijk nog niet. De
site is inmiddels bij diverse zoekmachines aangemeld. Toch duurt het 3 tot 6 weken voordat je hem daar kan
vinden. Voorlopig is mijn doel om minimaal 1 tactisch item per week toe te voegen. Over een niet al te lange tijd
moet de site al aardig wat body hebben”. Op de site vind je oefenstof, tactische spelletjes, zowel aanvallend als
verdedigend, een column, tips op het gebied van mental coaching, spelregelkennis en nog veel meer. Ik heb de
site al een paar keer bezocht en is zeker de moeite waard eens te bekijken. Het adres is: www.basketballcoach.nl
Nanon Doeland
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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 den Bosse
Fam. De Witte
Fam. Pattikawa
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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

Wat doe je zoal in het
dagelijks leven?
Ik ben docent natuurkunde
op het ROC Zeeland, de
vroegere MTS.
Waarom vind je basketball zo’n leuke sport?
Er zit veel actie in en ik kon
vroeger zelf goed basketballen. Ik deed ook aan
korfbal, maar bij basketball
mocht je veel meer.
Bovendien was er toentertijd op het CSW een
fanatieke gymleraar die ons
tijdens de les alleen maar
liet basketballen.

Fam. Kole
Dames 1 – Wildcats
09-02-2003
Super Maritima
Vlissingen-oost
Dames 1 – BV Lely
Heren 1 – Den Dungk
30-03-2003
Natasja en Manouk Böseler
Dames 1 – JRC Boxtel
03-05-2003

Tonnen gestolen voor basketbalclub
Liefde voor de basketbalsport kan heel ver gaan. Dat
werd afgelopen vrijdag duidelijk bij de Bredase
rechtbank. Als werknemer van de Rabobank
presteerde een 40-jarige man uit Werkendam het als
hoofd van de afdeling hypotheekverstrekking bij het
filiaal in Woudrichem om grote hoeveelheden geld
door te sluizen naar zijn favoriete club Virtus uit
Werkendam. Het basketbal in Werkendam trok volle
zalen, maar bleef kampen met een groot financieel
tekort. Toegezegde sponsorgelden bleven uit, zodat
de bankemployé, achter de schermen, het ene
financiële gat met het andere moest blijven vullen om
niet door de mand te vallen. Daarbij maakte hij gebruik
van een tussenrekening.
Volgens officier van justitie mr. W. Korver ging de man
geslepen te werk. De rekeninghouders van wie hij geld
verduisterde, koos hij zorgvuldig uit. Het waren stuk
voor stuk klanten die een paar duizend euro niet direct
misten. Als er toch een argwaan kreeg, stelde hij die
tevreden door het saldo snel aan te zuiveren met geld
van de tussenrekening.
Behalve tien particuliere rekeninghouders werd ook
een scholengemeenschap in de gemeente
Werkendam, waarvan de verdachte penningmeester
was, financieel gedupeerd voor meer dan 60.000 euro.
In totaal zou hij 400.000 euro in de club hebben
gestoken. Officier van justitie Korver eiste tegen de
man 1,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.
Bron: Telegraaf, 24-02-2003

We deden toen ook mee aan de scholencompetitie op woensdagmiddag.
Waar haal je de energie en motivatie vandaan om zoveel tijd in basketball te steken?
Ik vind dat als je iets goed wil doen, je het niet half moet doen. We hebben in de afgelopen
periode veel successen geboekt en gingen steeds hoger spelen. Het kost nu eenmaal meer
energie om ook op dat hogere niveau succesvol te kunnen zijn. Bovendien hadden we een
pioniersfunctie in Zeeland. Er moesten veel dingen geregeld en ontdekt worden, die nog
nooit eerder gedaan waren, zowel op organisatorisch als basketbal-technisch terrein.
Dat deed en doe ik veelal zelf en nog steeds met plezier.
Wat hoop je ooit nog eens met BC Vlissingen te bereiken?
Dat we met alle teams in de landelijke competitie uitkomen. Verder hoop ik dat onze sport
hier populairder zal worden en we in de toekomst wedstrijden spelen voor volle tribunes.
Wat doe je zoal in je vrije tijd?
Lekker in het zonnetje zitten of op de computer klooien. Maar basketballen is toch wel mijn
grootste hobby.
Waaraan kan je je irriteren?
Aan gezeur om niks en het opblazen van onbenullige dingen.
Waar word je juist blij van?
Als ik zie dat mensen plezier beleven aan basketball en daarbij proberen hun niveau te
verbeteren. Zo denk ik bijvoorbeeld met veel plezier terug aan het coachen van Tirza, altijd
fanatiek bezig en plezier uitstralend.
Welk televisieprogramma kijk je graag of zet je juist uit?
Ik kijk het liefst naar Sport en Actualiteiten. Soaps vind ik niks en ook de ellenlange
analyses door trainers of oud-voetballers, na een wedstrijd vind ik meestal waardeloos. Als
ik een wedstrijd heb gezien heb ik zelf wel een aardig idee van wat er goed en fout ging.
Aan wie geef je het toetsenbord door?
Aan Immie Pattikawa.
Nanon Doeland

