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Wegens het late tijdstip mag het volgens de etiquette eigenlijk niet meer, maar who cares? Iedereen nog de beste
wensen voor 2004 en maak er een leuk jaar van!!

Jarigen in januari






In huize Van Driel feesten ze na Oud &
Nieuw gewoon door. Fysiotherapeut
Jeffrey (heren 1) werd 4 januari 25 jaar.
Benjamin (j. kad.) werd 19 januari 16 jaar.
Deze havo 4 ganger moet zich nog 1,5
schooljaar vastbijten in vakken als wis-,
natuur- en scheikunde en kan dan zijn
diploma behalen
Ook fysiotherapeute Cindy (dames 1) is in
januari jarig. Zij vierde haar 24ste
verjaardag op 20 januari.
Helaas mag ik er dit jaar ook weer aan
geloven. 31 januari word ik 30. En ja…. dat
doet pijn!
Allen (nog) van harte gefeliciteerd!!

BC Vlissingen blij met Coach
Niels Wisse, speler van heren 1 en tevens eigenaar van de
Coach sportwinkel in Middelburg is BC Vlissingen goed
gezind. Hij voorziet heren 1, dames 1 en de jongens kadetten
van tenues, heeft twee reclameborden langs de kant van het
veld en ondersteunt de vereniging ook nog eens financieel.
En dat dat hard nodig is, weet iedereen. We zijn er dan ook
hartstikke blij mee!
Mocht je nieuwe schoenen nodig hebben of andersoortige
sportattributen ga dan eens naar Coach aan de Lange Delft
in Middelburg. Het assortiment is het nieuwste van het
nieuwste en zeer uitgebreid, de medewerkers helpen je
graag en bovendien krijg je als lid van BC Vlissingen 15%
korting!

Grootse opkomst publiek topper heren 1
10 januari speelde heren 1, dat als tweede op
de ranglijst staat, tegen High Five, de nummer 1
uit de tweede divisie. Ruim 200 man kwam de
wedstrijd bekijken. Onder luid gejoel en
oorverdovende toeters werden de aanwezigen
getrakteerd op een spannende wedstrijd met zo
nu en dan geweldige acties (van beide teams).
Het is jammer dat heren 1 de wedstrijd verloor,
maar als vereniging kunnen we terugkijken op
een te gekke avond! Mooie staaltjes basketball,
enorm veel publiek èn aandacht van de PZC en
Omroep Zeeland televisie. Dat is wat we willen,
want basketball is een te gekke sport en dat
mag iedereen weten!
Nanon Doeland

Loterij
Tijdens de wedstrijden van dames 1 en heren 1 werden
zondag 10 januari door Astrid Franke en Louw Joosse loten
verkocht. Dat de meeste mensen niet alleen fanatiek zijn op
het gebied van basketball maar gewoon alle spelletjes willen
winnen, bleek wel uit de grote opbrengst van de loterij. De
loten vlogen als warme broodjes over de toonbank!
De lucky winners zijn:
1e prijs Pieter van Belle
2e prijs Familie Kole
3e prijs Cindy Kole
4e prijs Mevr. Van den Bosse
PS. Astrid, bedankt voor het verkopen van de loten!!

Het bestuur wil iedereen bedanken die heeft
meegewerkt aan het verkopen van loten voor
de Grote Clubactie. Klasse! De verkoop was
een groot succes en levert de vereniging weer
een appeltje voor de dorst op. Dit jaar zullen we
er weer aan meedoen en rekenen wederom op
ieders inzet!
Het bestuur
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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 Wytse de Jong
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 Wytse de Jong, ik ben 16 jaar. Ik woon in Vlissingen
en dit is mijn tweede seizoen bij de jongenskadetten waar
ik center speel.
Wat doe je zoal in het dagelijks leven?
Ik ga nog naar school en de school waar ik op zit heet
Nehalennia, ik zit in HAVO 5 en dit is dus (hoop ik) mijn laatste jaar op deze school. Na
het behalen van mijn diploma ga ik denk ik naar de HZ maar dat weet ik nog niet zeker.
Hoe komt het dat je bent gaan basketballen?
Mijn vader had vroeger gebasketbald en die zei dat het wel een leuke sport was, dus
toen zijn we eens naar een wedstrijd van de heren van BC Vlissingen gaan kijken en
toen leek het me wel een leuke sport. Ik was toen 13 en toen ben ik bij Marathon
aspiranten gaan basketballen. Mijn eerste jaar was bij Marathon 2, dat jaar erna bij
Marathon 1 en dat jaar erna naar de kadetten van BC Vlissingen. Dit is alweer mijn
tweede jaar bij BC Vlissingen.
Wat moet er gebeuren om de basketballers(sters) van BC Vlissingen nog tien jaar te
laten basketballen bij BC Vlissingen?
Ten eerste moeten de heren 1 en dames 1 van BC Vlissingen in een zo hoog mogelijke
competitie proberen te spelen, omdat de jeugd dan naar de wedstrijden komt kijken en
die vinden dat zo geweldig, dat ze later ook in dit team willen spelen. Ten tweede vind ik
dat erbij de jongensjunioren van BC Vlissingen veranderingen moeten komen. De
jongensjunioren moeten relatief net zo goed als de jongenskadetten worden. Zodat de
jongenskadetten, die doorstromen naar de jongensjunioren, erop blijven en het leuk
vinden om bij de jongensjunioren te spelen.
Wat doe je zoal in je vrije tijd? Heb je nog andere hobby’s of interesses?
Computeren, tv kijken en uitgaan zijn bij mij wel de dingen die ik veel doe in mijn vrije
tijd.
Waaraan kan je je irriteren?
Als ik verlies met iets terwijl ik wel had kunnen winnen als ik beter mijn best had gedaan.
Dat vind ik wel heel irritant. En verliezen zonder dat ik er wat aan kan doen vind ik
trouwens ook wel irritant.
Waar word je juist blij van?
Dat lijkt me duidelijk haha: Als ik win! Nee ook als ik het gewoon naar me zin heb met
alles dan ben ik ook altijd blij.
Welk televisieprogramma kijk je graag en/of zet je juist uit?
Basketbal op Canal + kijk ik altijd graag en Bounzz van Mental Theo vind ik ook wel leuk.
Ik zet de tv uit als er echt een hele enge horror film is.
Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
Overdag in de zon liggen aan het strand of zwembad en s`avonds uitgaan en dan laat
thuiskomen, uitslapen en dan weer hetzelfde doen als de dag ervoor.
Aan wie geef je het toetsenbord door en wat wil je hem/haar vragen?
Aan Joop Elderkamp. Ik wil hem vragen of hij nog lang coach wil blijven van heren 1 en
wat hij nog allemaal wil bereiken met heren 1.

