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Wie blijft en wie gaat?

3 juni is de scherpschutter van heren 2
Rajinder 21 jaar geworden.
Marnix (ass. coach j.kad.) is 6 juni
31 jaar geworden. Deze rasechte
Feyenoordfan is alleen blij als èn de
kadetten èn Feyenoord wint in één
weekend. Gelukkig voor hem is dat dit
seizoen vaak goed gegaan!
The Big Boss Ilja (j.kad.) werd 11 juni
17 jaar. Helaas gaat hij BCV verlaten!
Dames 1 forward Jessica is 19 juni
23 geworden. Zij heeft het echt goed
voor elkaar! Eerst lekker met pa en ma
naar de Canarische Eilanden en dan
nog eens nòg bruiner worden in
Spanje met Karin en Immie!
Papa van Mats, man van Nathalie,
caravan- en tentenverkoper bij
Michielsen en ook nog eens trainer bij
de jongens junioren. Eelco heeft het er
maar druk mee! Hij wordt 27 juni 32
jaar.
Jeroen (heren 1) wordt 11 juli 23 jaar.
Gaat deze beste center van het
onlangs gekozen All star team
BC Vlissingen nu verlaten of niet??

Wat is er veel geouwehoerd zeg, de afgelopen
maanden !! Wie blijft er nu trainer en wie kapt
ermee? Vaak hing het van allerlei dingen af. Wie
spelen er volgend jaar nog? In welke competitie
worden we ingedeeld? Enzovoorts, enzovoorts….
Gelukkig zijn ze er allemaal uit en lijkt alles weer op
z’n pootjes terechtgekomen! Alle coaches blijven !
Joop voor heren 1, André en Jasper voor heren 2,
Rakhis voor de jongenskadetten, Frank voor dames
1 en Tom voor dames 2. Wat betreft de jongens
junioren is het bestuur nog steeds op zoek! Dus als
je suggesties hebt…. Laat het horen!
Wat de assistent-coaches betreft staan we er helaas
heel wat minder rooskleurig voor. Alleen Victor gaat
volgend seizoen nog door. Corné stopt bij dames 1.
Hij heeft alle tijd nodig om goed te kunnen
revalideren na zijn herniaoperatie. Marnix stopt bij de
jongens kadetten. Zijn drukke baan en zijn gezin
verdienen meer tijd dan dat hij er nu aan kan
besteden. Heel erg jammer voor ons dat we deze
twee heren niet langer aan ons kunnen binden!
Hopelijk zien we ze toch nog eens terug in een of
andere functie!

Allemaal van harte gefeliciteerd !
Geslaagd !
Twee jongenskadetten
die met goed gevolg het
examenleed hebben
doorstaan:
Lourens heeft zijn Havodiploma, economie en
maatschappij behaald.
Michel is geslaagd voor
zijn VMBO zorg en
welzijn.

 !!!

Zo da’s lekker! Dat hebben we niet in Terneuzen!

Nog meer geslaagden !
Hoe lang duurt
het nog? Ik
breek bijna mijn
rug!

Voor de F-scheidsrechterscursus zijn de
volgende jongens van BC Vlissingen
geslaagd: Jeremy, Robin, Michel, Rajan,
Lourens, Ilja, Benjamin, Dennis en Wytse.

Vervolg wedstrijdbalsponsors

Sponsors van BC Vlissingen



Dat werkt wel even anders!
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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

Immie Pattikawa aan het woord!
Stel jezelf eens voor!
Ik ben Immie Pattikawa, 25 jaar en woon in Oost-Souburg.
Ik ben guard & speel bij dames 1 van BC Vlissingen. Ik ben
op m’n 9e/10e jaar begonnen met basketballen bij de mini’s
van BV Souburg. Daarna heb ik bij de meisjes aspiranten,
kadetten en junioren van BVS gespeeld. Uiteindelijk ben ik
terechtgekomen bij de meisjesjunioren van BC Vlissingen
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
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

en heb hiermee enkele jaren in de Eredivisie gespeeld. Daarna doorgestroomd naar
dames 1, waar ik nu enkele jaren speel in de Promotiedivisie (voorheen 1 e divisie).
Wat doe je zoal in het dagelijks leven?
Ik ben werkzaam in het toerisme en werk als informatrice bij de VVV/ANWB Uitwinkel in
Vlissingen.
Waarom vind je basketball zo’n leuke sport?
Ten eerste omdat het een teamsport is en ik het leuker vind om met een heel team te
winnen en te verliezen dan in m’n ééntje. Ten tweede omdat ik het spelletje geweldig
vind. Er zit gewoon lekker veel actie in. En ten derde omdat ik er al m’n energie in kwijt
kan. Het geeft me een lekker gevoel.
Wat hoop je ooit met BC Vlissingen te bereiken?
Ik hoop ooit nog eens een keer met dames 1 in de top 5 te eindigen in de
Promotiedivisie. Ik ben er namelijk nog steeds van overtuigd, dat dit met al onze
kwaliteiten mogelijk is.
Wat doe je zoal in je vrije tijd? Heb je nog andere interesses?
Naast het basketballen houd ik o.a. van: winkelen, TV kijken, naar de bios gaan, op stap
gaan met familie en vrienden, muziek luisteren, uit eten gaan en leuke dingen doen met
m’n neefjes en nichtjes.
Waaraan kan je je irriteren?
In het dagelijks leven aan mensen die geen manieren hebben en denken dat ze het
helemaal zijn. Aan bumperklevers kan ik me ook zwaar irriteren. Op m’n werk aan
mensen die denken dat alles gratis is. Binnen de basketball, als er meer gepraat wordt
dan gebasketbald.
Waar word je juist heel erg blij van?
In het dagelijks leven, gezellig samenzijn met familie en vrienden. Op m’n werk als
mensen tevreden de deur weer uitlopen. Binnen de basketball als ik met plezier aan het
ballen ben en natuurlijk als we wedstrijden winnen.
Welk televisieprogramma kijk je graag en/of zet je juist uit?
Als ik de TV aanzet, dan zap ik vaak tussen de muziekzenders. Ook kijk ik graag naar
Yorin Travel, Friends, Woon- en interieurprogramma’s, Studio Sport, RTL Boulevard en
de TV Show. Ik ben niet iemand die snel de TV zal uitzetten, maar naar medische
programma’s, waar je bijvoorbeeld mee kunt kijken met een operatie die uitgevoerd
wordt, kan ik absoluut niet kijken.
Aan wie geef je het toetsenbord door en wat wil je graag aan hem/haar vragen?
Aan Robin de Jonge van de jongens kadetten. Ik zou hem willen vragen wie zijn grote
voorbeeld(en) is/zijn in de basketballwereld en wat hij ooit zelf hoopt te bereiken met
basketball.
Het verhaal van Robin is te lezen in The Bucket-Inn van augustus.
Fijne vakantie allemaal en tot volgend seizoen!!!

