Nieuwsbrief
BC Vlissingen
Nummer 6, jaargang 1
E-mail: vriendenvanbc@zeelandnet.nl
In gesprek met……Benjamin Steenbeek

Geboren? : 19-01-1988 te Vlissingen
Woonplaats?: ‘s Heerenhoek
Familie? : Vader, moeder en vier oudere broers
Opleiding?: Moet mijn HBO studie bouwkunde nog afronden
Werk?: Bouwkundig tekenaar bij aannemingsbedrijf Fraanje sinds 2006.
Daar houd ik me voornamelijk bezig met de particuliere woningbouw

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

Hobby’s?: Veel tijd voor andere hobby’s dan basketbal en fitness is er niet
maar als ik tijd heb kijk ik graag films, of op stap met vrienden/teamgenoten.

2. Benjamin Steenbeek

Favoriete land?: Zomer/zon/zee en strand. Geen echte voorkeur.

4. Johan en Annemarie van Pelt

Film(s)?: Pulp Fiction, The Big Lebowski, American Beauty, Coach Carter.

5. Ron en Thea Roelands

Lezen?: Beroepsliteratuur en anders over basketbal
Eten en drinken?: Chinees eten en van tijd tot tijd kan er wel een biertje in.
Sportidool?: Dwight Howard Favoriete club?: Orlando Magic
Sportief hoogtepunt?: U20 eredivisie, en dit seizoen tot zo ver. De finale
NBB beker U20 (2007) en de kwartfinale NBB beker met heren 1 dit seizoen.

3. Ronny de Troije

6. Shanila Kalpoe ( U-Bounce)
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
14. Josine de Jong
15. Menno de Jong
16. BCV Harde Kern

Trainingen van Arjan de Bruin zijn interessant?: Zeer interessant, voor de
komende jaren is er voor mij en mijn teamgenoten nog genoeg te leren.

17. John’s Men&Women

Jeugdtrainers zijn belangrijk?: Goede jeugdtrainers zijn zeer belangrijk, hoe
jonger je bent hoe sneller je leert. Op jonge leeftijd is plezier het belangrijkst

20. Mevrouw Vermue-Dupondt

Hoe maken we het zo leuk dat er meer jeugd gaat basketballen?:
Demonstraties geven op scholen en kinderen uitnodigen bij wedstrijden.
Ambities om later een carrière als trainer/coach te starten?: Ben al
begonnen door het behalen van mijn BT-3, maar de komende jaren ligt de
nadruk op spelen. Is spelen niet meer mogelijk op niveau dan wil ik als coach
zo hoog mogelijk komen.
Niveau van basketbal in Zeeland?: Niveau in Zeeland is niet zo best.
Vlissingen doet het goed en Scheldesport speelt dit jaar Hoofdklasse maar
we missen wel een eredivisieteam in Zeeland.

18. Bill McNie (uit Schotland)

21. Finn Hilbert
22. Staat hier de volgende keer
uw naam??
Er zijn ook 4 anonieme
vrienden van BC Vlissingen!

Kwartfinale NBB Beker
De heren van BC Vlissingen
hebben de kwartfinale bereikt
van het nationale bekertoernooi.
In Nieuwegein werd er knap
gewonnen van New Stars, 69-87.
Wie de tegenstander wordt van
BC Vlissingen wordt bekend op
20 januari wanneer MSV log-in
uit Noordwijk en ABC Amsterdam
tegen elkaar spelen. Wel is het
zeker dan BC Vlissingen een
thuiswedstrijd speelt en dat deze
voor 1 maart 2010 gespeeld dient
te worden. Zodra de datum
bekend is laten we het u weten.

Thuiswedstrijden

Oproep laptop

Heren 1 in Baskensburg:
24-01-2010 om 15:00 uur
BC Vlissingen – Rotterdam 2
14-02-2010 om 15.00 uur
BC Vlissingen – Cangeroes
Dames 1 in van Duijvenvoorde:
30-01-2010 om 18.45 uur
BC Vlissingen – Deurne Pioniers
06-03-2010 om 18.45 uur
BC Vlissingen – Attacus
Heren 2 in van Duijvenvoorde:
23-01-2010 om 20.30 uur
BC Vlissingen – Agathos
06-02-2010 om 20.30 uur
BC Vlissingen – Black Eagles 2
Jongens U18 in van Duijvenvoorde:
30-01-2010 om 17.00 uur
BC Vlissingen – Virtus
13-03-2010 om 17.00 uur
BC Vlissingen – Fast 4Ward
Gratis toegang bij alle wedstrijden!

Wie heeft er een “oude” laptop
beschikbaar voor de scouting van
BC Vlissingen heren 1 tijdens de
wedstrijden. Nu wordt de
scouting nog handmatig gedaan
door vrijwilligers maar dat kost
veel tijd en werk. Wij zijn al wel in
het bezit van een goed digitaal
scouting programma.

Sponsors
BC Vlissingen

