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De elfde van de elfde werd “basketballgek “
Tom 49. Nog een jaar te gaan en dan is
het feest!!
De boomlange center van de jongens
kadetten Dorde is een echte aanwinst!
Sinds kort mag deze VWO-er ook zijn
kunsten vertonen in het nationale team! En
zoals het een topsporter betaamt, kan hij,
volgens betrouwbare bronnen, niet erg
goed tegen zijn verlies. Hij werd 16
november 15 jaar.
Yolanda is allergisch voor verre uitwedstrijden. Enschede, Tubbergen, Urk….
het is aan haar niet besteed! Deze
topscoorster van dames 1 werd 6
december 26 jaar.
Op 22 december vierde nog een center
haar verjaardag. Linda, de stille kracht van
dames 2, werd 19 jaar.
Wilfred (heren 1 en 2) is van alle markten
thuis. Zo speelt hij zelf, traint hij de jongens
aspiranten van BVS en fungeert hij
regelmatig als stand-in op de trainingen
van dames 1 en 2. Vooral dat laatste gaat
hem erg goed af….. 
Ondanks het heen-en-weer gereis tussen
Rotterdam en Vlissingen lukt het Dorien
(dames 2) toch nog te blijven basketballen.
Dat is fijn, want zij is degene die de nodige
dosis felheid in het team van de dames 2
brengt! Dorien werd 28 december 23 jaar.

Algemene Ledenvergadering
Donderdag 8 januari word je uitgenodigd voor de Algemene
Ledenvergadering. Zaken als inkomsten en uitgaven 2003,
contributie en de begroting voor het volgend seizoen worden dan
bekend gemaakt en besproken. Omdat dit een kans is om ook
jouw mening te laten horen of invloed uit te oefenen op besluiten
die genomen worden, is het belangrijk dat je aanwezig bent.
De vergadering is in de kantine van sporthal Baskensburg en
begint om 20.30 uur
Na afloop is er een informele nieuwjaarsbijeenkomst waar je
onder het genot van een drankje nog even gezellig na kan kletsen
en iedereen een gelukkig nieuwjaar kunt wensen!
Noteer dus in je agenda:
Donderdag 8 januari
20.30 uur
sporthal Baskensburg
Algemene Ledenvergadering

Allen (nog) van harte gefeliciteerd!!

Dames 1 belaagd in Urker kantine
Zaterdag 13 december reisde dames 1 af naar Urk voor een
wedstrijd tegen de Orca’s. We waren ruim op tijd en besloten,
voordat we ons om gingen kleden, nog wat te drinken in de
kantine. Nu, dat hebben we geweten! De kantine zat stampvol
Urker-vissers. Terwijl wij ons een weg baanden naar het enige
nog vrije tafeltje, dat uiteraard helemaal achterin stond, werden
we ‘getrakteerd’ op fluitconcerten en joelsalvo’s alsof ze in geen
jaren een vrouw hadden gezien. Nu zien wij er natuurlijk allemaal
stuk voor stuk geweldig uit ;-) maar zelfs wij waren dit niet
gewend. Nadat het ergste rood van onze wangen verdwenen was
en wij de drankjes op hadden, zijn we ons maar snel gaan
omkleden. De wedstrijd die we speelden was een drama. We
verloren dik van een ploeg die dit seizoen nog maar één zege
achter haar naam had staan. Laten we het maar steken op de
overweldigende aandacht, die we kregen van al die mannen met
gouden oorbellen met zeeschepen erin….
Nanon Doeland
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JVG Vastgoed
Dames 1 – Baros
23-11-2003
Alfred Koen
Dames 1 – Cangeroes
7-12-2003
Gijs van Boven
Heren 1 – WSC
7-12-2003



JVG Vastgoed
Heren 1 – Springfield
21-12-2003

Interview met Rakhis Angnoe
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
BC Vlissingen Jongens
kadetten
Fam. De Jong
Fam. A. de Jong
Seybel Schilderwerken
Café Vanuus Vlissingen
Bouwbedrijf Joziasse BV
Fam. Böseler
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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_Expedition
s.com
Dames 1 – The Jugglers
02-11-2003

Stel jezelf eens voor!
Ik ben Rakhis (Rakesh) Angnoe, 28 jaar, geboren in
Suriname. Woon sinds mijn 7de in Oost-Souburg.
Ik speel guard positie bij heren 1 van BC Vlissingen.
Wat doe je zoal in het dagelijks leven?
Ik ben werkzaam bij Provincie Zeeland, directie
Infrastructuur en Vervoer afdeling Beheer regio
Vaarwegen/WED in Vlissingen. Ik hou me bezig met
het voorbereiden en begeleiden van projecten op
elektrotechnische gebied. De projecten hebben
betrekking op alle bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de
Zeelandbrug. Ik ben ook nog bezig met een opleiding HBO Management en in 2006
hoop ik mijn diploma te behalen.
Hoe komt het dat je bent gaan basketballen?
Ik was volgens mij 12 toen ik op basketbal ging. Ik wilde eigenlijk gaan voetballen maar
op advies van de schoolarts (sportarts of zoiets) ben ik gaan basketballen.
Wat wil je allemaal nog bereiken met het basketball?
Op het gebied van coachen KAMPIOEN worden met de kadetten (of het team dat ik op
dat moment coach). Als speler het beste uit mezelf halen.
Wat doe je zoal in je vrije tijd? Heb je nog andere hobby’s of interesses?
Een beetje relaxen, opzoeken van familie/vrienden/kennissen.
Waaraan kan je je irriteren?
Aan van alles. Ik wil dingen graag perfect zien gebeuren. Kan niet altijd (realiseer ik me
ook) maar daar heb ik soms wel moeite mee.
En ….discussies die nergens over gaan maar waar je serieus over moet gaan praten.
Waar word je juist blij van?
Als de dingen waarin ik veel energie in stop goed gaan en waarvoor ik iets terug krijg.
Welk televisieprogramma kijk je graag en/of zet je juist uit?
Ik kijk vaak naar films op Canal+ of naar sportprogramma’s. De televisie gaat alleen
maar uit als ik moet studeren, trainen (geven), werken …….. dus de meeste
basketballers kunnen het wel invullen denk ik.
Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
Weet ik niet, moet nog komen.
Aan wie geef je het toetsenbord door en wat wil je hem/haar vragen?
Wytse de Jong. Vraag: wat moet er gebeuren om de basketballers (m/v) van BC
Vlissingen nog tien jaar te laten basketballen bij BC Vlissingen?

