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Belangrijke overwinningen in maart voor alle teams

Zowel heren 1, dames 1 en heren 2 hebben belangrijke thuisoverwinningen
behaald. U18 deed dat in een uitwedstrijd.
Heren 1 heeft in maart drie achtereenvolgende overwinningen behaald
tegen lager geklasseerde teams. Zowel Voorburg (75-88), Rowic (84-68) als
Vlijmscherp (92-64) moesten er aan geloven. Hierdoor is het nog mogelijk
om in het linkerrijtje te eindigen.

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

Ook dames 1 heeft drie overwinningen op rij behaald tegen Pendragon (6466), Attacus (63-41) en Black Eagles 2 (79-47). Ook de dames kunnen zich
nog in het linkerrijtje spelen.

2. Benjamin Steenbeek

Bij heren 2 en de jongens U18 gaat het dit seizoen moeizamer. Beide teams
vechten tegen degradatie maar dankzij belangrijke overwinningen staan ze
nu aan de goede kant van de streep. Heren 2 boekte twee
thuisoverwinningen op rij tegen High Five 3 (68-53) en Tantalus (71-70). De
jongens U18 deden dat in een uitwedstrijd tegen Migliore (49-77).

5. Ron en Thea Roelands

U KOMT TOCH OOK DE TEAMS AANMOEDIGEN?

3. Ronny de Troije
4. Johan en Annemarie van Pelt
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
17. John’s Men&Women
18. Bill McNie (uit Schotland)
19. Mevrouw Vermue-Depondt
20. Finn Hilbert
21. Joselin Barten
22. Dean Mulder

Bike shot
De fiets die Jeramiasse beschikbaar heeft gesteld is de afgelopen thuis
wedstrijden nog niet gewonnen tijdens de bike shot. Elke wedstrijd zijn er
drie gelukkige kandidaten die drie kansen kregen om vanachter de middellijn
de bal in de basket te gooien. Geen van de pogingen viel door het netje
waardoor komende zondag weer loten gekocht kunnen worden voor de bike
shot! Gaat u voor een kans tijdens de laatste thuiswedstrijd van heren 1?

23. Staat hier de volgende keer
uw naam??
Er zijn ook 5 anonieme
vrienden van BC Vlissingen!

Thuiswedstrijden

Heren 1 in Baskensburg:
28-03-2010 om 15.00
BC Vlissingen – Barons
Laatste thuiswedstrijd!
Dames 1 in van Duijvenvoorde:
27-03-2010 om 18.45 uur
BC Vlissingen – High Five
17-04-2010 om 18.45 uur
BC Vlissingen – Kimbria
08-05-2010 om 18.45 uur
BC Vlissingen – Deurne Pioniers
Laatste thuiswedstrijd!
Heren 2 in van Duijvenvoorde:
20-03-2010 om 20.30 uur
BC Vlissingen – Tantalus
10-04-2010 om 20.30 uur
BC Vlissingen – Pendragon 2
08-05-2010 om 20.30 uur
BC Vlissingen – BS Weert 3
Laatste thuiswedstrijd!
Jongens U18 in van Duijvenvoorde:
27-03-2010 om 17.00 uur
BC Vlissingen – Almonte 2
17-04-2010 om 17.00 uur
BC Vlissingen – WB Giants 2
08-05-2010 om 17.00 uur
BC Vlissingen – Bumpers
Laatste thuiswedstrijd!
Gratis toegang bij alle wedstrijden!

KOMT HIER UW
ADVERTENTIE?

In gesprek met…….Shanila Kalpoe (U-Bounce)
Shanila is de frontwoman van U-Bounce, die bestaat uit 3 “streetdance” groepen die tijdens een aantal wedstrijden van BC
Vlissingen Heren 1 een optreden heeft verzorgd. Shanila is ook trainer, coach eninstructrice van U-Bounce! Daarnaast is ze
de vriendin van Sjors van de Poel, gewaardeerd speler van Heren 1, en enthousiast initiatiefnemer van allerlei activiteiten
voor BC Vlissingen. Sjors is daarnaast ook nog actief als trainer/coach bij de Junioren van Marathon.
Geboren in?: Vlissingen Huidige woonplaats?: Vlissingen
Karakter?: Spontaan, creatief en eigenwijs Familie?: Teveel om op te noemen.
WK voetbal, ga je niets van missen op T.V.?: Als Nederland moet spelen zit ik voor de buis.
2010 wordt een leuk, verrassend jaar?: Daar ga ik zeker vanuit, o.a. met U-Bounce!
2e Kamerverkiezingen vind je interessant?: Niet echt
Opleiding/School?: Hbo S.P.H. Hogeschool Zeeland, ben al een tijdje afgestudeerd.
Werk?: Zorgmedewerkster bij St. Arduin en streetdance-docente.
Vrije tijd / Hobby’s?: Dansen, uitgaan, koken en tijd doorbrengen met familie en vrienden.
Beoefen je zelf een sport?: Streetdance en af en toe naar de sportschool
Favoriete land / stad?: Amerika (New York), Canada (Toronto) en Suriname.
Internet?: Op het moment vooral online series kijken.
Favoriete Muziek?: Alles wat swingt en lekker klinkt. Films?: Horror!! Lezen?: Straatwaarde, De Rijstmoeder.
Eten/drinken?: sauto/nasi/bami/kip/pizza/friet/fernandes. Favoriete sport club?: BC Vlissingen natuurlijk!!!
Heb je een Dance idool of groep?: Madhuri Dixit (Indiase danseres) en hiphop dancecrew: Jabbawockeez
Hoe kunnen we jullie “dance” omschrijven?: Streetdance is een verzamelnaam van dansvormen die niet zijn ontwikkeld
in dansinstituten, maar op straat/ clubs. De dansstijl is ontstaan begin jaren ’80 in New York. Vooral in de achterbuurten
werd er veel op straat gedanst. De jeugd in de achterbeurten is vooral begonnen met de streetdance-cultuur.
Tegenwoordig zijn het nog steeds vooral jongeren, maar er zijn ook volwassenen die de sport beoefenen.
Je werkt met 3 groepen van?: 38 personen Doen er alleen meisje mee?: Nee, er zitten ook 3 jongens op.
Welke leeftijdsindeling houd je aan?: 6-8 jaar, 9-12 jaar, 13 jaar en ouder
Optreden bij BC Vlissingen vindt men leuk ?: Heel leuk, de leden vinden het super om te dansen bij een wedstrijd. Ze
kijken uit naar de volgende!
Hoeveel uren ben je bezig om een act in te studeren?: Dat ligt er maar net aan welke groep het leert en hoe moeilijk de
choreografie is.
Wat zijn de uitdagingen voor U-Bounce?: Naamsbekendheid en de groei van het aantal leden.
Kun je aan voldoende deelnemers komen?: Ja Doe je alle trainingen zelf?: Ja
Hoogtepunten tot nu toe?: Optreden bij de wedstrijd tegen Amsterdam en de feestjes bij het 1 en 2 jarig bestaan van UBounce. Ambitie/gezelligheid of beiden?: Een combinatie van beiden.

Tweede van rechts op de eerste rij is Shanila

