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Belangrijke wedstrijd

Jarigen in februari





“Als je haar maar goed zit”-Frankie (j. kad.)
is 3 februari 16 jaar geworden.
Stefan (heren 1) is de jongste captain aller
tijden van heren 1 BC Vlissingen. Hij doet
het wel in een duobaan met Arno, maar nu
hij 5 februari 22 jaar is geworden, kan hij
het volgend seizoen misschien wel alleen
aan….. het schijnt dat hij dan wel eerst
een goed feestje moet organiseren anders
gaat de job aan zijn neus voorbij….
André (heren 2) is 7 februari 42 jaar
geworden en is daarmee, dit seizoen, de
oudste spelende basketballer van BC
Vlissingen.
Allen (nog) van harte gefeliciteerd!!

Zaterdag 6 maart spelen de jongenskadetten een zeer
belangrijke wedstrijd tegen de kadetten van Black Eagles
uit Rosmalen. In de race om het kampioenschap in de
hoofdklasse is het belangrijk zaterdag te winnen.
De bezoekers staan met 15 wedstrijden gespeeld en 28
punten, twee punten voor op ‘onze’ jongens. BC Vlissingen
heeft echter één wedstrijd minder gespeeld. Bij winst van
BC Vlissingen staan ze dus op de eerste plaats. De uitwedstrijd werd met 70-50 verloren. Het is dan ook tijd voor
revanche!
De wedstrijd begint om 17.00 uur in de Van Duyvenvoorde
in Souburg. In de rust zal er ook weer een verloting
plaatsvinden met leuke prijzen, onder andere geleverd
door Coach!
Kom op tijd, want vol = vol! En vergeet je toeter en
spandoeken niet mee te nemen…

Feestjuh….
Vrijdag 7 mei staat de feestelijke afsluiting van het seizoen 2003/2004 gepland. Net zoals vorig jaar is het de
bedoeling dat we gaan barbecuen en wordt bekend gemaakt wie de MVP’s, beste guards, forwards en centers
waren dit seizoen. We laten je weten wanneer je jouw stem uit kan brengen op de site. Binnenkort krijg je ook nog
een officiële uitnodiging met het volledige programma, maar reserveer 7 mei alvast in je agenda! Dit mag je niet
missen!

Verhaaltjesvertellers gevraagd!

Interview met Joop Elderkamp

De website van BC Vlissingen is al
geruime tijd vernieuwd en ziet er
weer pico bello uit. Om de site up-todate te houden kan Bas wel wat
hulp gebruiken. Het is technisch
mogelijk dat meerdere mensen,
vanaf hun eigen PC de site
bewerken. Wij zijn dan ook op zoek
naar BCV-ers die hun steentje willen
bijdragen. Als elk team één persoon
levert die het schrijven van kleine
stukjes of het brengen van leuke
nieuwtjes voor zijn of haar rekening
neemt zou dat geweldig zijn.
Je kunt je aanmelden bij Bas Roelse
via sebastiaan58@hotmail.com

Stel jezelf eens voor!
Mijn naam is Joop Elderkamp, ik ben sinds de middelbare school
samen met Irene. Wij hebben samen 3 zoons, Tommy, Arno en Rens.
Zij zijn inmiddels 22 jaar of ouder en wonen op zichzelf. Ik voel mezelf
een echte Vlissinger. Ik ben er trots op dat te zijn.

Joop
Elderkamp

Wat doe je zoal in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik leraar wiskunde aan de
scholengemeenschap Scheldemond. Een erg fijne school om te
werken. Op de school is voor iedereen een plaats. Of je nu goed kunt
leren, hyper-actief bent, uit Ghana komt of heel gewoon bent, er is een
plaatsje en respect voor iedereen.
Hoe komt het dat je bent gaan basketballen c.q. coachen?
Eén van de belangrijkste redenen is toch wel mijn gymnastiekleraar
meneer Braker. Hij stimuleerde ons enorm om deel te nemen aan
toernooien en competitie. We speelden toen met een schoolteam op
woensdagmiddag competitie tegen andere scholen uit de omgeving.
Wat wil je nog bereiken met heren 1 en hoe lang denk je nog hun
coach te blijven?
Voor aanvang van het seizoen heb ik tegen de heren gezegd dat dit
mijn laatste seizoen is. Ik zou nog wel een jaar door willen gaan
wanneer we kampioen worden. Of dit gaat lukken en of de heren mij
dan nog als trainer willen weet ik niet.
Lees verder op de volgende bladzijde
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Dat werkt wel even anders!
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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

….. vervolg interview met Joop Elderkamp

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

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_Expedition
s.com
Dames 1 – The Jugglers
02-11-2003

Op dit moment hoop ik met de heren nog te bereiken dat heren 2 nog meer een team
wordt en er volgend jaar echt voor de top 5 in de rayon eerste klas kan gaan. Met heren
1 willen Victor en ik nog bereiken dat iedereen nog meer in staat is om te improviseren
op de bestaande systemen. Je wordt dan steeds minder afhankelijk van de “lijnen”.
Spelers moeten zonder problemen de opties kunnen nemen die op dat moment door hen
kunnen worden uitgevoerd. Een aantal spelers is hier echt aan toe. Voorwaarde is wel
dat je van jezelf weet wat je sterke en wat je zwakke punten zijn. Waar we bij heren 1 dit
seizoen veel aandacht aan besteden is de rebound. We streven ernaar dat 2 van de 5
JVG Vastgoed
ballen die wij misschieten door onze aanvalgerebound
worden.
Heren 1 – Springfield
21-12-2003

Wat doe je zoal in je vrije tijd? Heb je nog andere hobby’s of interesses?
De muziek waar Irene en ik erg van houden is Blues. We gaan dan ook regelmatig naar
bluesbands kijken. Het liefst in een niet al te grote ambiance wanneer het om Blues gaat.
Stevige Rock of Hardrock is vaak weer veel leuker in een groot stadion of op een
festival. Het lijkt mij erg leuk om Metallica nog een keer live te zien. In onze vakanties
kamperen we meestal. Een beetje klooien op een camping en af en toe een flinke
bergwandeling is vooral zomers erg leuk.
Waaraan kan je je irriteren?
Aan mensen die zich niet aan hun afspraken met mij of met de groep houden. Vooral
wanneer het teambelang hierdoor beschadigd wordt.
Waar word je juist blij van?
Wanneer ik de spelers er bij een achterstand van heb kunnen overtuigen dat we nog
kunnen winnen door iets te veranderen en dat het dan ook lukt. Er zijn nog veel meer
dingen waar ik erg blij van word: Een mooie linkse lay-up met verdediging door een
rechtshandige speler, de gelijkmakende 3-punter van Rakhes of Jeffrey in the buzzer om
vervolgens na overtime winnen in één of ander Brabants basketbalbolwerk , een
enthousiast mini- of aspirantenteam, kortom van een gezellige goed draaiende en
enthousiaste basketbalvereniging word ik blij.
Welk televisieprogramma kijk je graag en/of zet je juist uit?
Sport, Nova en Vara laat dagelijks. Af en toe een mooie avonturenfilm. Ik kijk geen
soaps, zo weinig mogelijk reclame en andere talkshows.
Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
Ik heb hier al eerder iets over gezegd maar eigenlijk weet ik nog steeds niet welke
vakantie ideaal is. Daarom blijf ik maar zo vaak mogelijk gaan.
Aan wie geef je het toetsenbord door en wat wil je hem/haar vragen?
Ik zou wel eens wat meer willen weten van die nieuwe jongen bij heren 1. Zijn voornaam
is Amine, hij komt oorspronkelijk uit Marokko is erg aardig maar dat is het wel
ongeveer……. dus Amine stel je maar eens voor!

