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Met zijn 2.03 m is Rick (j.kad) een van de
langste spelers van BC Vlissingen… en
ook nog ‘s één van de jongste. Dat belooft
dus nog wat! Rick werd 5 augustus 16 jaar.
Op 6 augustus werd Immie (dames 1) 26
jaar. Met haar ijzersterke conditie,
bewonderenswaardige inzet en perfecte
timing stealt zij menig balletje van de
tegenstander.
Ruben (heren 1) is al een half jaar keihard
bezig om te herstellen van twee
overbelaste knieën. Gelukkig gaat het
steeds beter. Hij werd 10 augustus 21 jaar.
14 augustus werd Joop (heren 1) 47 jaar.
Hij heeft dit schooljaar de pubers van het
ROC verruild voor de pubers van
Scheldemond….. Veel succes!!
Pieter (j.kad) werd 15 augustus 16 jaar.
Zijn inzet voor zijn team is altijd meer dan
100%. Hij komt van Dynamo ’70.
Bossie, oftewel Marjolijn (dames 1) werd
31 augustus 23 jaar. Heeft ze nu ‘eindelijk’
de liefde van haar leven gevonden, die net
zo gek op bananen en slagroom is als zij??
Ook Robin de J. (j.jun.) was op 31
augustus jarig. Hij werd 17 jaar. In deze
Bucket-Inn kan je (bijna) alles over hem
lezen!
De familie De Jong is goed vertegenwoordigd bij BC Vlissingen. Menno (j.kad)
vergezelt dit jaar zijn oudere broer Wytse
bij de jongens kadetten. Over een paar jaar
zien we wellicht broertje Allard ook in een
BC Vlissingen-tenue ballen. Menno werd
18 september 15 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd!!
Blunder
De PZC heeft maandag 15 september weer
eens laten zien hoe onprofessioneel ze kan zijn.
Op de sportpagina’s werd bericht dat dames 1
tweede was geworden op haar eigen
internationale toernooi en dames 2 achtste.
Natuurlijk gaat het hier om de prestaties van
heren 1 en 2. Kleinigheidje?? Er is een
rectificatie beloofd, maar vooralsnog is dat niet
gebeurd.
In de tweede week van oktober wordt Tom
gebeld door de PZC met de vraag of hij de
trainer is van dames 1 van BVS….. erg triest.
Vervolgens wordt dan ook nog eens gevraagd
wie ook alweer de trainer is van heren 1 van BC
Vlissingen…… (was dat niet die man die pissig
naar de krant belde naar aanleiding van die
eerste blunder???). Het moet niet gekker
worden! De vraag is: hoe serieus neemt de
PZC zichzelf!?

Effe bijkletsen….
Afgelopen weekend hebben alle teams hun eerste
wedstrijd gespeeld. De zomerstop was lang en er is weer
heel wat gebeurd binnen de gelederen van BC Vlissingen.
Hoe staan we er komend seizoen voor? Wie is gebleven
en wie is er weg? Een impressie van de coaches…..
Jongens kadetten
Ook dit seizoen komen de jongenskadetten weer uit in de
hoofdklasse van rayon zuid.
Van het vorige team zijn er vier spelers overgebleven
namelijk Dennis de Paauw, Benjamin Steenbeek, Wytse de
Jong en Frankie Slepcik.
Het team is aangevuld met de volgende zeven nieuwe
spelers: Menno de Jong en Dorde Karadzic van Marathon,
Rick Schipper, Peter de Graaf, Abdel el Kharbouchi en
Joerie Mallekoote van BV Souburg en Pieter de Rijke van
Dynamo’70.
In tegenstelling tot voorgaande seizoenen bestaat het team
uit vier lange centers waarvan één ongeveer 2.03m (en blijf
nog steeds groeien). De rest met een gemiddelde lengte
van 1.83m (enkele uitzonderingen Frankie 1.67m – maar
wel de snelste) hebben we een team met aardig wat
lengte. Naast dit grote voordeel moet er nog gewerkt
worden aan de snelheid (fastbreak en voetenwerk)
waarmee we de tegenstanders ook kunnen bestrijden en
nog meer overwinningen binnenhalen. De ploeg is dus
nogal vernieuwd, desondanks is het doel om komend
seizoen nog beter te presteren dan afgelopen seizoen. Het
team heeft genoeg kwaliteiten om in de top drie te
eindigen. Om dit te bereiken is het niet alleen belangrijk dat
er hard getraind wordt maar er moet ook plezier en lol
gemaakt worden. Ook tijdens het basketballen!!
De spelers kunnen het goed met elkaar vinden en om de
teamspirit nog een beetje te versterken hebben we het
eerste uitje met het gehele team al gehad.
Tenslotte wens ik alle jongenskadetten (en de rest van BC
Vlissingen) een heel goed seizoen en moge zij hun
doel(en) bereiken. Ook alle supporters een goed seizoen
toegewenst en heel veel kijkplezier.
Rakhis Angnoe
Rotterdam Basketbal in Italiaanse sferen
ROTTERDAM – Rotterdam basketbal gaat samenwerken
met het Italiaanse Snaidero. De serie A-formatie zocht in
Europa een satelietclub om zijn talentvolle spelers te laten
rijpen. De keuze is mede op Rotterdam gevallen omdat die
vereniging de nationale juniorentitel van de AA Drink
Basketball Academy won. Aleksander Cuic en Veljko
Perovic zijn de eerste twee spelers die stage gaan lopen bij
Rotterdam Basketbal. De RB-coaches gaan in Italië
meelopen en ook reizen talenten naar zomerkampen en
clinics. De nieuwe assistent-coach van de Rotterdamse
club Burhan Alibegovic, legde de basis voor de
samenwerking. Zijn neef Theoman Alibegovic werd een
paar maanden geleden in Italië benoemd tot algemeen
manager en coach. Na een bezoek van RB-coach Erik
Braal aan Italië werd de samenwerking beklonken.
Bron: Algemeen Dagblad 4 september 2003
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Een leuke seizoenstart van de heren van Vlissingen



De heren 1 van BC Vlissingen spelen met nagenoeg dezelfde selectie als het vorige jaar.
Jeroen Nieuwkamp is echter vertrokken naar Rotterdam en Wilfred van de junioren is
definitief inzetbaar bij de heren. Bas gaat een trapje lager naar heren 2. In het tweede
team krijgen we wat aanvulling van de junioren. We hebben er een heel klein mannetje bij
met een heeeeel goed schot. Iedereen kent hem wel, Rajkumar. Ook Souverein komt in de
gelederen bij heren 2. Verder gaat Bas Swart dit seizoen een balletje gooien bij zijn oude
cluppie, BV Souburg. Wij wensen hem daar veel plezier.
De eerste trainingen zijn nogal wisselend bezocht. Dit heeft vooral als reden dat
er nog veel mensen met vakantie waren. Daarom was het zondag 14 september tijdens
het BC Vlissingentoernooi een verrassing hoe de teams uit de startblokken zouden komen.
Dat is heel erg mee gevallen.
Heren 2 speelde de eerste 2 wedstrijden nog duidelijk met de vakantie in de
benen maar de laatste 2 wedstrijden werd er weer ouderwets goed gespeeld. Bas Roelse
werd erg goed gevonden in de 5 aanval en was van kop bucket niet te stoppen. Jasper,
zelf nog niet geheel fit had als coach de beschikking over verschillende mensen van heren
1. Zij brachten wel wat rust in het spel maar de kern van het 2 e team met Rajinder als keyplayer zette de lijnen goed uit. Heren 2 werd in dit zeer sterke veld mooi 8e, gefeliciteerd!
Met de inzet van Souverein en Rajkumar, de rust van André, de rebounds van Ruben als
hij weer fit is en de invalbeurten van Erwin en Wilfred gaat het dit seizoen gewoon goed
komen met dit leuke team.

























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
BC Vlissingen Jongens
kadetten
Fam. De Jong
Fam. A. de Jong
Seybel Schilderwerken
Café Vanuus Vlissingen
Bouwbedrijf Joziasse BV
Fam. Böseler

Wedstrijdbalsponsors







Fam. Joosse
Dames 1 – Black Eagles
13-09-2003
VV Nieuwland 3
Dames 1 – Pro Build Lions 2
27-09-2003
Gelok Warmte en
Loodgieterswerken
Dames 1 – Grasshoppers
18-10-2003
www.Oceanwide_Expedit
ions.com
Dames 1 – The Jugglers
02-11-2003

Het 1e team had de zaterdag voor het toernooi al de 2e oefenwedstrijd. Een week eerder
kregen zij een lesje bij Eastwood Tigers, 1e divisie. Bourbourg was een heel weekend in
Vlissingen. Zij waren vrijdagavond al aangekomen uit Noord-Frankrijk. Na een dagje
toeristisch Vlissingen traden zij dus om 17.00 uur aan tegen onze heren. De eerste
perioden waren spetterend van onze kant. Helaas moest Arno na de derde periode met
een vervelende rugblessure uitvallen. Bourbourg speelde inmiddels een zone en wij
hadden besloten om geen deuk meer in een pakje boter te schieten. De ballen kwamen te
weinig inside en als ze er al kwamen deden we er te weinig mee. Kortom Bourbourg trok
met 73-57 redelijk gemakkelijk aan het langste eind. Wel een leuke opwarmer voor de
zondag.
Om kwart voor tien was iedereen present. Arno kon niet mee spelen maar hij had
een goede vervanger. Jeroen wilde graag mee ballen. Daar hadden Joop, Victor en de rest
wel oren naar. Zou Jeroen dan toch weer gaan spelen….. Na een wedstrijdje fluiten en
jureren, wat overigens uitstekend is verlopen gedurende de gehele dag, mocht heren 1 in
de voorronde geen fouten maken door van een zwakke tegenstander te verliezen. Ook het
doelsaldo was belangrijk want we wilden niet in de halve finale tegen nos amis francais. In
de laatste poulewedstrijd kwam er af en toe rook uit Victors calculator maar alles kwam
uiteindelijk goed. Halve finale tegen WSC. Een team dat we in de competitie ook tegen
gaan komen. Een erg spannende en vooral leuke wedstrijd leverde een mooie overwinning
op. Die kunnen de Waalwijkers alvast in hun zak steken. Toen nog een keer tegen de
Fransen. Zoals verwacht speelden ze een zone. Dit keer hadden Sander, Jeffrey en Danny
hun vizier op scherp staan. Ook Stefan en Rakhis hadden goed begrepen wat er een dag
eerder fout was gegaan. Het tempo van de bal moest omhoog en het aantal passes voor
het schot genomen werd moest groter. Met deze passing spleet de zone open. Wilfred was
killing met zijn fade-away jumpers en iedereen was het erover eens dat Jeroen een
natuurtalent is wat vooral niet teveel moet trainen. Die gozer lijkt af en toe wel van elastiek.
Je denkt dat je kunt passen maar toch pakt hij nog een steal. Niels was met zijn
baselinedrive muscle hook telkens paraat als de Fransen het inside even niet meer
wisten. Kortom geen gemakkelijke wedstrijd voor nos amis. Toch konden we net niet
genoeg vuist maken om ze te verslaan. Uiteindelijk was de eind-yell, blue raisins,
uitgevoerd door alle spelers van de finale een fantastische afsluiting van deze door Tom
uitstekend georganiseerde dag. Tom nog bedankt namens alle heren!
De rest van de voorbereiding bestond voor heren 2 uit het voorbereidingstoernooi
in Axel en heren 1 zal in de voorronde voor de landelijke beker nog 4 wedstrijden spelen in
Oud-Beijerland. Verder was er 27 en 28 september nog een trainingsweekend in Breda.
Het weekend van 11 oktober starten we thuis tegen Virtus. We hopen dat onze vaste
groep supporters er weer vanaf het begin zal staan. Als iedereen dan nog een vriendje of
vriendinnetje mee neemt dan wordt het dit seizoen leuk, gezellig, spannend en
spectaculair in ons Baskensburgje…
Joop Elderkamp

Interview met Robin de Jonge

Vervolg jarigen in september





Stel jezelf eens voor!
Nou, ik ben Robin de Jonge en ik
woon in Vlissingen. De rest weten
jullie denk ik al wel…

Frank (coach dames 1), die in het dagelijks
leven assistent-controller is bij Northsafety
products werd 22 september 39 jaar.
Lang was basketball haar lust en haar
leven, nu speelt Ietje vol overgave Djembé.
Laatst heeft ze zelfs meegedaan aan een
recordpoging: met 1153 mensen tegelijk
djembé spelen. Het is gelukt en dat levert
een vermelding op in het Guiness Book of
Records! Ietje werd 25 september 40 jaar.
Ook Robin S (j.jun.) is deze maand jarig.
Deze nieuwe speler bij de jongensjunioren
werd 26 september 19 jaar.

Wat doe je zoal in het dagelijkse
leven?
Nu weer naar schoolgaan, een
beetje gek doen overal en
natuurlijk basketballen!
Hoe komt het dat je bent gaan basketballen?
Ik ben een paar jaar geleden eens met een vriend meegegaan.
En dat beviel me wel, dus ben ik er gelijk op gebleven.
Wie is jouw grote voorbeeld in de basketballwereld en
wat hoop je ooit zelf te bereiken met basketball?
Immie natuurlijk. Maar dat wist iedereen toch wel. En wat ik
ermee wil bereiken, dat zou ik echt nog niet weten hopelijk zo
hoog mogelijk in een leuk team.
Wat doe je zoal in je vrije tijd? Heb je nog andere
hobby’s of interesses?
Ik ga veel met mijn vrienden stappen en natuurlijk mijn vriendin
waar ik zo vaak mogelijk naar toe ga.
Waaraan kan je je irriteren?
Mensen die liegen .
Waar word je juist blij van?
Als ik kan feesten!
Welk televisieprogramma kijk je graag en/of zet je juist uit?
Als het maar Disney films zijn. Dan is het goed.
Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
Zon zee en strand en niet te vergeten UITGAAN!

De jongens kadetten hebben een nieuwe
sponsor aangedragen: Machine Service Luteijn
(MSL). De komende drie jaar is MSL aan BC
Vlissingen verbonden en verzorgt het machine
onderhoud en –reparatiebedrijf, naast een
financiële bijdrage, nieuwe tenues voor de
jongens kadetten!
Wat sponsoring betreft zijn de jongens kadetten
sowieso fanatiek bezig! Een aantal jongens
heeft weer mensen opgegeven voor de 50voor-50 euro actie. Een welkome actie!
Iedereen kan nog familieleden, vrienden,
kennissen en andere bekenden opgeven!
Leef je uit!

Vijf keer kampioen
Oud-speler Harry Kip is 22 september 2003 in een
ziekenhuis in Deventer overleden. Hij leed aan de
ziekte van non-Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij werd 55 jaar. Kip was met zijn 2.09
meter letterlijk en figuurlijk een van de grootste in
de historie van het Nederlandse basketbal. Hij werd
met Flamingo’s, Parker Leiden en Kinzo vijf keer
kampioen van Nederland en speelde 163 interlands.
Later werd hij zaakwaarnemer van onder meer Geert
Hammink.

Aan wie geef je het toetsenbord door en wat wil je dan vragen?
Aan Rakkie. Wat wil hij nog allemaal bereiken?????

Dames 1
Dames 1 heeft een hectische zomer achter de rug. Na een
tegenvallend seizoen (12e plaats in de Promotiedivisie en wat
interne strubbelingen) twijfelde een aantal dames over het
komende seizoen. Astrid Franke en Linda de Meij zijn overgestapt naar BVS en na lang aarzelen is Yolanda Joosse
gebleven. Frank Böseler blijft trainer en Corné Kapaan neemt
een seizoen rust vanwege een herniaoperatie eerder dit jaar.
De bond heeft BC Vlissingen weer een plaats in de Promotiedivisie gegeven, dus komen de dames dit jaar opnieuw in
deze sterke klasse in actie.
Dames 1 heeft de hele voorbereiding getraind met dames 2
en dat is uitstekend bevallen. Talenten Romana de Ridder,
Charlotte Wierikx en Marjolein de Dreu zijn een heuse
versterking! Dat blijkt ook uit de vier punten die de dames
behaalden uit de eerste vier wedstrijden. Uit werd zelfs
gewonnen van Akrides, die vorig seizoen een derde plaats
behaalde! De ‘ellende’ van vorig seizoen lijkt al vergeten.
Toch is het belangrijk scherp te blijven en vooral veel plezier
te hebben! Het seizoen is nog lang!
Een ander lichtpuntje lijkt Tanya….. een Amerikaanse
studente die voor 5 maanden aan de HZ in Vlissingen
studeert. Deze kleine, maar felle, snelle en technische dame
kan nog een welkome aanvulling zijn voor het team!
Nanon Doeland

Bron: Algemeen Dagblad 23 september 2003
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Jarigen in oktober







Koen (heren 2) werd 2 oktober 21 jaar.
Hopelijk beletten blessures hem dit jaar
niet teveel om zijn puntjes te scoren voor
heren 2.
Penningmeester en kersverse bruidegom
Arno (heren 1) werd 8 oktober 29 jaar.
Omri (j. kad.) is 17 oktober 17 jaar
geworden. In zijn vrije tijd werkt hij bij
Coach en in het weekend feest hij
regelmatig in Mambo’s. Check it out!
Nieuwe aanwinst voor dames 1, Charlotte,
werd 24 oktober 19 jaar. Nu ze het
felbegeerde roze papiertje heeft kan ze
gaan en staan waar ze wil. Natuurlijk
vergezeld door haar grote liefde Hans!
Congratulations!

Jongensjunioren
Vorig seizoen handhaafden de junioren zich
pas op de laatste speeldag. Gedurende de
zomermaanden leek een aantal ontwikkelingen
niet zo gunstig uit te pakken voor dit team.
Tristan en Tom konden geen tijd meer vinden
om te blijven basketballen. Ook bleek er geen
opvolger voor coach Tom te vinden. Vanuit de
kadetten stroomden weliswaar Robin en Omri
door, maar vier andere kadetten verlieten BC
Vlissingen. Daarnaast flirtte Timothy enige tijd
met een eredivisieteam.
Veel werk aan de winkel dus, maar uiteindelijk
staat er weer een team, dat onder leiding van
de coaches Jasper en Tom er toch weer hard
tegenaan zal gaan om een goede positie in de
hoofdklasse te bevechten..

Dames 2
In het tweede damesteam zijn er vrijwel geen
veranderingen. Dit hechte groepje is al lang bij
elkaar en hoopt dat ook nog lang te blijven.
Daarom was het erg jammer dat Ilse Bos vlak voor
de competitiestart toch afhaakte, omdat haar studie
in Rotterdam veel tijd opslokt. Dames 2 hoopt haar
ooit weer eens terug te zien.
Gelukkig kon de vrijgekomen plaats snel worden
ingevuld, omdat er in Middelburg al jarenlang een
talentvolle speelster bleek te wonen, die vijf jaar
geleden nog in de kadettenselectie van Rotterdam
had gespeeld, maar na haar verhuizing was gestopt
(hadden we dat maar geweten….). Dat Nina het
naar haar zin heeft, blijkt wel uit het feit dat ze haar
baas net zo lang aan zijn OORTJES heeft gezeurd,
tot hij trainingsjacks voor Dames 2 beschikbaar
heeft gesteld.
In de competitie probeert Dames 2 dit jaar weer een
plaatsje bij de bovenste drie te behalen.
De puntjes op de i
De laatste weken zijn er regelmatig afmeldingen van
mensen die opstaan om een wedstrijd te fluiten. Dat
is erg vervelend met name voor Tom, omdat het
heel veel moeite kost om vervangers te vinden. Hij
gaat dan ook iets te vaak zelf fluiten en aangezien
Tom niet tegelijkertijd dames 2 en de jongens
junioren kan coachen èn ook nog eens kan fluiten,
word je vriendelijk verzocht je zoveel mogelijk aan
de opgegeven data te houden!
En wat betreft jureren: de regel is dat als je niet kan,
je zelf voor vervanging zorgt! En het liefst ook nog
ruim op tijd!

Lead or Trail
Lead or Trail is een spannend spel waarbij de kennis van de basketballregels getest kan worden. Wie mag
zich aan het eind van het seizoen de beste basketball arbiter van het jaar noemen? Oftewel, wie neemt 'de
lead'?
Elke maand is er een speelronde, waarin de arbitragekennis getest kan worden. In totaal zijn er 8
speelrondes. Iedere maand is er ook een maandwinnaar, en tussendoor kunnen spelers hun positie in het
tussenklassement volgen.
Elke speler beantwoordt per speelronde 10 vragen over spelsituaties, waarbij ook de snelheid van beslissen
van belang is. Zoals dat ook in een wedstrijd het geval is. Men mag per ronde twee keer spelen. Diegene die
na 8 speelrondes het beste resultaat behaalt, is de uiteindelijke winnaar.
Kortom, een uitdaging voor alle actieve arbiters, iedereen die wellicht ambitie heeft om arbiter te worden of
mensen die het leuk vinden om aan een spannend spel mee te doen! Lead or Trail?
Je kunt jezelf aanmelden en meedoen met het spel door onderstaande link aan te klikken of in te toetsen:
http://www.basketball.nl/mededelingen/artikel.php?id=157

