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Weer bekerstunt Heren 1
Heren 1 heeft weer voor een bekerstunt gezorgd door in de 2 e ronde Hoofddorp met 82-78 te verslaan. In
de derde ronde nemen de heren van BC Vlissingen het op tegen Zeemacht uit Den Helder. Deze wedstrijd
wordt gespeeld op zondag 19 december om 17.00 in Den Helder. De winnaar van dit duel speelt thuis tegen
WCAA Giants uit Bergen op Zoom, uitkomend in de eredivisie. Zullen de heren net als vorig jaar weer tegen
een eredivisie team mogen spelen? Houdt de website in de gaten, www.bcvlissingen.nl
Shirtsponsors
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Thuiswedstrijden
BC Vlissingen H1 – EBBC 2
BC Vlissingen U18 – High Five
BC Vlissingen D1 – Barons
BC Vlissingen H2 – Pendragon 2
BC Vlissingen H1 – Rotterdam 2

05-12-2010 15.00 Vlissingen
11-12-2010 17.00 Souburg
11-12-2010 18.45 Souburg
11-12-2010 20.30 Souburg
12-12-2010 15.00 Vlissingen

Dit zijn de laatste thuiswedstrijden in 2010.
Bordsponsors
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Toyota De Jonge

Goes-Vlissingen www.toyota-dejonge.nl

Nieuwe sponsoren!
Het tweede heren team van
BC Vlissingen heeft een
nieuwe shirtsponsor
gevonden SPORT2000 ! Ook
de dames hebben een nieuwe
shirtsponsor, ARRON Koffie.
De U18 heeft sinds dit seizoen
twee shirtsponsors:
Kwastimo/Rotiko en Blom&de
Ridder.
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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 en
wordt u vermeld, mits gewenst, in de nieuwsbrief, op de website en bij de thuiswedstrijden van BC
Vlissingen. De onderstaande supporters gingen u voor! Wordt u de volgende? Finn Hilbert, Dean
Mulder, Mevrouw Vermue, Eppings & Marcusse, Familie Hilbert, Familie Joosse, Victor Vermue,
Paul van Dijke, Shanila Kalpoe met U-Bounce, Ron&Thea Roelands, Ronny de Troije, Benjamin
Steenbeek, Harde kern BC Vlissingen, An de Jong, Henk, de Jong, Menno de Jong, Wytse de Jong,
Strandpaviljoen Panta Rhei, Johan en Annemarie van Pelt, Familie de Paauw, Danilya, Joëlla en
Charell Barten en vijf anonieme vrienden.

Adverteerders

JOOSSE VASTGOED
Bedrijfshuisvesting-Woningbouw-Projectontwikkeling-Verhuur-Verkoop
Binnendijk 3, 4339 PK Nieuw. en St. Joosland Tel:0118-603561 Fax:0118-603474

Bellamypark 34-36 0118-414119 www.parccentral.nl mail: parccentral@zeelandnet.nl
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Komt hier uw
advertentie?

In gesprek met…………. Leanne Shelton
Om onze sponsors extra aandacht te geven in deze rubriek dus ook ruimte voor: Leanne
Shelton! Leanne (met Engelse ouders) speelt bij het damesteam van Marathon, daarnaast is
ze eigenaar van de kapsalon “New Look en sponsor van BC Vlissingen. Leanne is ook
jeugdtrainer bij Marathon, dit seizoen traint ze de Junioren ( U 16 ).
Geboren in: Vlissingen Huidige woonplaats: Middelburg Familie: mijn man Danny, onze
zoon Farran en de hond Bo.
Heb je nog familiecontacten in Engeland: op mijn ouders en mijn broer na woont nog alles
in Engeland, daar hebben we regelmatig contact mee.
Opleiding/School: Mavo op de Scheldemond, kappersopleiding in Goes, lerarenopleiding in
Dordrecht en Black Hair opleiding in Rotterdam.
Geloof: geen Politiek: niet geïnteresseerd. Werk: hairstylist.
Ga je nog meer kapsalons openen: voorlopig niet.
Wat zijn de ontwikkelingen op kappersgebied: ieder seizoen heeft een eigen uitstraling, we
doen als kapsalon veel cursussen om in ons vakgebied bij te blijven.
Vrije tijd / Hobby’s: combatten, fitness, en zwemmen.
Televisie: films en Engelse programma’s bekijken op de BBC.
Radio: op het werk en in de auto SKY Radio. Aan wie of wat erger je: zeurende mensen en
ruzie.
Wat lees je meteen in de krant: familieberichten. Vakantie / stad: als het maar warm is.
Internet: Hyves pagina van: New Look, BC Vlissingen site voor uitslagen en standen,
onderwerpen over kinderen.
Favoriete Muziek: als het maar geen herrie is!! House e.d. verschrikkelijk.
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Films: niet echt voorkeur voor een bepaald genre.
Lezen: Boeken van Jill Manson.
Eten/drinken: Italiaans en Indisch, als het maar niet te gewoon is.
Favoriete sportclub: Marathon en Ned. Elftal, en….Chelsea Footballclub.
Sportidool: ben niet zo van idolen.
Ben je nog in wedstrijden actief bij Marathon, je hebt ook een knieblessure gehad: ik speel
nog bij de dames van Marathon, maar omdat in oktober 2009 een nieuwe kruisband in mijn
knie is gezet, doe ik het wel rustiger aan.
Je hebt altijd bij Marathon gespeeld: Ja.
Wat is/was je positie: Forward/center.
Welke basketballer(ster) uit Walcheren ( BVS / Marathon / BC Vlissingen ) vind je een
interessante speler : Michel Bosters.
Favoriete trainer: Dat kan er maar een zijn, Ietje Boerma
Je sterke/zwakke punten als trainer/coach: soms te lief.
Niveau van basketbal in Zeeland is naar verhouding goed: ik vind het laag, wordt veel te
weinig getraind!!!
Hoe maken we het zo leuk, dat er meer jeugd gaat spelen: door trainers te hebben die er
zelf veel plezier in hebben en dat ook overbrengen.
Sportieve hoogtepunten: heb ik die? Ambitie/gezelligheid of beiden: gezelligheid.
Hoe staat het er voor met de jeugd bij Marathon: goed, er is veel aanwas, we hebben zelfs
2 U16 teams.
Wat moet er gebeuren om het huidige niveau omhoog te krijgen: veel trainen, 2/3 x in de
week.

