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Seizoensafsluiting met BBQ met live muziek

Op zaterdag 5 juni 2010 is het dan zover, de jaarlijkse seizoensafsluiting met
BBQ. Deze wordt gehouden in het gebouw van het CSW aan de Elzenlaan 4
te Middelburg. Naast de BBQ zal er ook live muziek zijn. Deze avond is van
17.30 uur tot 23.00 uur. De kosten voor de BBQ is € 10,00 per persoon
inclusief twee consumptiebonnen. Opgeven en betalen voor 1 juni bij
Ronnie de Troije (maandag en donderdag aanwezig in sporthal Baskensburg)
of via ronelly@zeelandnet.nl . Alle leden, sponsoren, supporters vrienden
van BC Vlissingen etc. zijn deze avond welkom

Vrienden van BC Vlissingen

U kunt BC Vlissingen steunen
met een bijdrage van € 50,00
per jaar. Zo komt u in de club
van 50. Lid worden van deze
club? Mail de redactie!
1. Victor Vermue
2. Benjamin Steenbeek
3. Ronny de Troije
4. Johan en Annemarie van Pelt

Shoot out challange

5. Ron en Thea Roelands
6. Shanila Kalpoe ( U-Bounce)

Zaterdag middag 5 juni van 13.30 uur tot 15.30 uur is er in sporthal van
Duijvenvoorde een shoot-out challange. BC Vlissingen gaat dan driepunters
schieten en deze kunnen gesponsord worden. Tussendoor zijn er ook
activiteiten voor het publiek, dus kom ze aanmoedigen zodat er zoveel
mogelijk sponsorgeld binnenkomt. Leden van BC Vlissingen kunnen u dus
benaderen om deze activiteit te sponsoren.

7. Paul van Dijke
8. Familie Joosse
9. Strandpaviljoen Panta Rhei
10. Rinske
11. Familie de Paauw
12. Wytse de Jong
13. An de Jong

Bike shot

14. Josine de Jong
15. Menno de Jong

De fiets die Jeremiasse beschikbbar had gesteld is er uit. In de laatste
thuiswedstrijd van heren 1 had de heer Karadzic het winnende lot in handen.
Hij liet zijn zoon Dorde, speler van heren 1 de bal gooien en dat bleek een
verstandig besluit. Dorde gooide de bal van achter de middellijndoor de ring.
Dorde, veel fiets plezier en Jeremiasse bedankt!

16. BCV Harde Kern
17. John’s Men&Women
18. Bill McNie (uit Schotland)
19. Mevrouw Vermue-Depondt
20. Finn Hilbert
21. Joselin Barten
22. Dean Mulder
23. Staat hier de volgende keer
uw naam??
Er zijn ook 5 anonieme
vrienden van BC Vlissingen!

Laatste thuiswedstrijden!

3 tegen 3 toernooi

Dames 1 in van Duijvenvoorde:
08-05-2010 om 18.45 uur
BC Vlissingen – Deurne Pioniers
Laatste thuiswedstrijd!
Heren 2 in van Duijvenvoorde:
08-05-2010 om 20.30 uur
BC Vlissingen – BS Weert 3
Laatste thuiswedstrijd!
Jongens U18 in van Duijvenvoorde:
08-05-2010 om 17.00 uur
BC Vlissingen – Bumpers
Laatste thuiswedstrijd!

Op 22 mei 2010 wordt er door BC
Vlissingen een 3 tegen 3 toernooi
georganiseerd in sporthal
Baskensburg te Vlissingen.

Gratis toegang bij alle wedstrijden!

Van 10.00 uur tot 12.30 uur is het
voor spelers tot 16 jaar. Van 13.00
uur tot 16.30 uur is het voor
spelers vanaf 16 jaar.
Inschrijven kan tot 7 mei 2010 via
benjamin_steenbeek@hotmail.com
Deelname kost € 5,00 per persoon,
betaling bij aanvang toernooi.

HIER KOMT
SPRUIJT
PALLETHANDEL
KOMT HIER UW
ADVERTENTIE?

In gesprek met…….Tom Rottier

Geboren in?: Vlissingen op 29-01-1994
Huidige woonplaats?: Vlissingen
Karakter?: Sociaal, soms misschien wat driftig
Familie?: 2 broers en 2 zussen
Waar en wanneer ben je begonnen met basketball?: Toen ik 10 was, dus 2004 ongeveer. Bij Marathon.
Wie waren je eerste trainers?: Arjen Jobse en Kristian
Wat zijn je sterke en zwakke punten?: Op basketbal gebied: snelheid. Rechts is mijn zwakke punt.
W.K. Voetbal, ga je niets van missen op T.V.?: Als oranje speelt, kijk ik zeker!
N.B.A. play-offs volg je op T.V.?: Cleveland Cavaliers volg ik in ieder geval.
Wat is het leukste wat je in 2010 tot nu toe hebt meegemaakt?: Geen idee eigenlijk. Niet echt iets wat er
echt uitspringt.
Politiek/2e Kamerverkiezingen vind je interessant?: Nee
Opleiding/School?: Calvijn College Middelburg, VMBO-T
Heb je al in ideeën welke vervolgopleiding je wilt gaan doen?: Na het VMBO ga ik nog HAVO doen
Vakantiewerk?: Bij het klussenbedrijf van mijn vader en broer
Vrije tijd / Hobby’s?: Basketballen natuurlijk
Beoefen je naast basketball nog andere sporten?: Nee
Favoriete land / stad?: Niet echt een voorkeur
Favoriete tv. progamma?: Wie is de mol?
Internet, Facebook, Hyves, MSN?: Hyves en MSN. Op MSN ben ik veel online, bijna altijd als ik achter de pc
zit. Hyves kijk ik ook altijd wel even naar
Favoriete muziek?: Hiphop
Wat is je favoriet film?: The Bourne trilogie.
Lees je boeken/tijdschriften en/of de krant?: PZC lees ik altijd wel even.
Eten/drinken?: Maakt niet uit. Maar geen vis
Favoriete sport club?: BC Vlissingen natuurlijk
Wat is je grootste ergernis?: Dat we het dit seizoen echt slecht doen
Heb je een sportidool of iemand waarvan je zegt die valt me in positieve zin op?: Lebron James
Ambitie/gezelligheid of beiden?: Allebei. Kan heel goed samengaan vind ik.

Met ingang van het nieuwe basketbal seizoen
merchandising artikelen van BC Vlissingen
Een minishirt in de auto, een stoere cap, een leuke sjaal in de blauw / wit kleuren van
BC Vlissingen, sporttassen met het logo van de vereniging en/of sponsor zijn misschien met
ingang vanaf het komende seizoen te koop.
Je kunt laten zien dat BC Vlissingen je club is en je steunt de vereniging ook nog eens.
Maar voor het zover is willen we eerst peilen in hoeverre hier belangstelling voor is.
Wij zijn dus benieuwd naar jullie reacties betreffende deze actie en zien dan ook graag jullie
reactie tegemoet.
Door een mail te sturen naar Ron Roelands (roroelands@zeelandnet.nl) kun je een reactie
plaatsen. Geef in de mail duidelijk aan welk of welke artikelen je leuk vindt. Bij voldoende
belangstelling kunnen wij de merchandising gaan aanschaffen.

Dus reageer en maak elke thuiswedstrijd tot een feest!
Vergeet niet je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden.
De prijzen van de volgende artikelen zijn nu nog niet bekend, dit is mede afhankelijk van de
aantallen die besteld gaan worden.
Minishirt (clubtenue BC Vlissingen)
Stoere Cap (Logo BC Vlissingen)
Sjaal (Logo BC Vlissingen)
Sporttas (met opdruk)
De volgende kleine artikelen hebben we komend seizoen zeker weer, alles € 1,00 per stuk:
Toeter
Ratel
Klaptsticks

