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VAN DE VOORZITTER (deel 1)
Sportieve en andere gebeurtenissen in de vereniging spelen zich in hoog tempo af. Heren 1 is zo goed als zeker van de
Final Four. Heren 2 zal hard moeten werken om zich in de overgangsklasse te handhaven (geen schande, het is nog
niet zolang geleden dat Heren 1 in deze klasse speelde). Jongens junioren zitten in een overgangsjaar en kunnen
gezien de gem. leeftijd volgend jaar met een bijna ongewijzigd team in deze klasse blijven spelen. Het verleden laat
zien dat de resultaten dan ook meestal beter zijn. Belangrijk voor de aanvoer naar de Heren teams. Dames 1 speelt
gezien de samenstelling van het team prima mee in de hoofdklas. De trainingsopkomst blijft een zorgenkindje,
hopelijk komt daar verbetering in! Meisjes U22 doet het prima, jammer dat diverse meisjesteams in deze klasse
problemen hebben om naar Zeeland/Vlissingen af te reizen en soms zonder zich af te melden niet op komen dagen.
Lees verder op pagina 6!
Shirtsponsors
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Thuiswedstrijden
BC Vlissingen D1 – BV Souburg
BC Vlissingen U22 - Tenderfeet
BC Vlissingen H1 – Lokomotief
BC Vlissingen U18 – Migliore
BC Vlissingen D1 – Deurne Pioniers
BC Vlissingen H2 – Agathos
BC Vlissingen U22 – Attacus

vriendenvanbc@zeelandnet.nl

Laatste thuiswedstrijd

12-02-2011 18.45 Souburg
12-02-2011 20.30 Souburg
13-02-2011 15.00 Vlissingen
19-02-2011 17.00 Souburg
19-02-2011 18.45 Souburg
19-02-2011 20.30 Souburg
26-02-2011 17.00 Souburg
Bordsponsors

Heren 1 speelt op 13 februari, om
15.00 uur in Baskensburg, al weer
hun laatste thuiswedstrijd van de
competitie in de eerste divisie.
Wanneer de heren bij de eerste
twee eindigt plaats men zich voor de
play-offs. De heren staan
momenteel op de tweede plaats.
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Toyota De Jonge

Goes-Vlissingen www.toyota-dejonge.nl

VRIENDEN VAN BC VLISSINGEN
U kunt BC Vlissingen steunen
met een bijdrage van € 50,00 per
jaar. 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, Abuelo en vijf
anonieme vrienden.
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Basketbalclinic in Koudekerke
In een klein autootje vol met basketballen gingen we met zijn tweeën, Abdel en Ik (Sjors), richting
Koudekerke om enkele enthousiaste leerlingen van basisschool ‘De Sprong’ kennis te laten maken
met basketbal. Meester Roel had ons al gewaarschuwd voor zijn sportieve en fanatieke leerlingen die
“heus wel een balletje konden gooien”. We zouden eerst de groepen 7 en 8 (17 leerlingen) kennis
laten maken met het o zo leuke spelletje BASKETBALL. Na de warming up, die vooral bedoeld was om
het hoge energielevel van de kids wat te verminderen, bleek tot onze verbazing dat ze ons alleen
maar enthousiaster begonnen aan te staren. Er stond tikkertje op het programma, iets wat ze
helemaal te gek vonden. Al is het wel moeilijk om binnen de lijnen van het veld te blijven lopen …
maar goed dit deed de pret niet af.
We zouden vervolgens de groep in tweeën delen,
zodat Abdel zijn dribble skills eens kon tonen, en de
Adverteerders
kinderen mochten het natuurlijk nadoen. Een groot wauw gehalte was het gevolg. Ik nam de andere
groep voor me rekening, waar een leuke estafette slalom werd gecombineerd met een lay-up je. De
twee groepen gingen beide volledig voor de winst, en de teleurstelling bij verlies was dan ook groot.
Echte sporters dus! Meester Roel had gelijk…
De laatste oefening, partijtje! In een 4 tegen 4 vorm namen de ploegen het op half veld tegen elkaar
op. Niet te veel regels en gewoon gaan. Iedereen fanatiek en dit leidde zo nu en dan tot een botsing
(en soms een huilpartij tot gevolg.) maar daar zijn het kinderen voor. De groep had echt genoten!
Het volgende uur kregen we 16 kinderen uit groep 5 en 6, waar we gewoon dezelfde oefeningen
hebben gegeven. Zij waren minstens even fanatiek en er liep ook zeker wel talent rond. Tot onze
verbazing was het al tijd toen we met partijtje wouden starten. Maar toch nog even kort partijtje
spelen natuurlijk! Alle leerlingen kregen aan het eind nog een leuke flyer. Mochten ze helemaal
verkocht zijn, dan zijn ze natuurlijk welkom bij (in dit geval) Marathon. In de auto naar de sporthal,
om de ballen terug te brengen, kwam het respect voor de gymleraar ter sprake.… We waren beide
namelijk helemaal op!!
Sjors van de Poel

JOOSSE VASTGOED
Bedrijfshuisvesting-Woningbouw-Projectontwikkeling-Verhuur-Verkoop
Binnendijk 3, 4339 PK Nieuw. en St. Joosland Tel:0118-603561 Fax:0118-603474
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Bellamypark 34-36 0118-414119 www.parccentral.nl mail: parccentral@zeelandnet.nl

Nieuwsbrief BC Vlissingen

nummer 6, jaargang 2

vriendenvanbc@zeelandnet.nl

VAN DE VOORZITTER (deel 2)
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is actief bezig en heeft diverse contracten afgesloten voor borden, spandoeken,
shirtsponsoring, trainingstenues, nieuwe 24 sec.klokken, websiteadvertenties enz. Laatst toegetreden sponsors zijn
o.a. Sport 2000, Arron Group, Sportkantine De Belt, Golden Tulip Hotel Westduin. P&O Servicesgroup en
Scheldesports Goes. Voor deze laatste hebben we op de Contacta in Goes demonstraties verzorgd.
BC Vlissingen heeft de inkomsten uit sponsoring hard nodig, we danken allen die deelnemen om een financieel
gezond en ambitieus BC Vlissingen mogelijk te maken.
Scheldemond College.
Op deze school wordt met ingang van het schooljaar 2011/2012 gestart met een basketbalklas. De
brugklasleerlingen in deze klas krijgen extra faciliteiten aangeboden door het Scheldemond College. Door dit
aanbod krijgen speler(sters) op jeugdige leeftijd de kans om een veel hoger basisniveau te bereiken. Namens BC
Vlissingen is Jacco Jasperse contactpersoon. Voor meer nieuws hierover zie het verslag van Jacco Jasperse.
Barbecue 2011
Alvast noteren in de agenda: Barbecue op zaterdag 28 mei met uiteraard muziek. Familie, vrienden, sportcollega’s,
sponsors en leden van de club van 50 zijn van harte welkom.

In gesprek met……..Jeroen de Raaff
Jeroen speel t bij het Heren 2 team van BC Vlissingen in de overgangsklasse, is gezegend met een
goede driepunter en speelt al heel wat jaren basketbal. 33 Jaar om precies te zijn!
Voor Jeroen en zijn vrouw Elizabeth wordt 2011 een vreugdevol jaar, zoals hieronder te lezen.
Geboren in: Vlissingen Huidige woonplaats: Vlissingen
Familie: getrouwd met Elizabeth, op 2 maart gaan we een adoptie kindje ophalen uit China ( Zhang
Yan ), moeder, 4 zussen en een broer
Opleiding/School: koks opleiding
Geloof: geen
Politiek: niet in geïnteresseerd.
e
1 vakantiebaan: Van Duyvenvoorde sporthal achter de bar en in de keuken
Werk: Strandpaviljoen Panta Rhei
Clubs: BV Souburg en BC Vlissingen
Positie: Guard en Forward
Trainers: Victor Vermue , Kees Rijnberg, Kees Minderhoud , Sander Capello, Yoeri de Nooyer,
Benjamin Steenbeek Sterke/Zwakke punten: sterke punt: meegaand met iedereen en wil
iedereen helpen en betrouwbaar. Zwakke punten: te snel met mening geven, en niet eerst luisteren.
Sportieve hoogtepunten en dieptepunten: heb ik niet gehad.
Seizoen 2010 / 2011: het seizoen waren we goed begonnen maar nu zitten we in de hoek waar de
klappen vallen.
Vrije tijd / Hobby’s: motor rijden, buiten tennissen, reizen. Televisie: animal planet of Discovery
Radio: Maakt niks uit , als er maar niet gepraat wordt op de radio.
Wat vind je een bijzonder nieuwsfeit: zuig zoen en dan een beroerte krijgen?
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Wie zou je wel eens willen ontmoeten: geen idee.
Aan wie of wat erger jij je: aan mensen die oordelen over onderwerpen waar ze niks vanaf weten.
Wat lees je meteen in de krant: de voorpagina! Bijgeloof: op dit moment nog niet.
Naast wie zou je eens in het vliegtuig willen zitten: op de terug weg vanuit China naast mijn zoontje.
Wat mag niet ontbreken in je vakantiekoffer: kaarten
Beoefen je nog andere sporten naast basketbal: tennis
Ambities in het leven: lekker genieten van het leven
Vakantie / stad: maakt niets uit, ik heb al wat gezien van de wereld, maar Cuba was toch wel heel
indrukwekkend
Favoriete winkels: heb ik niet Internet / Hyves / Facebook: doe ik niet aan.
Favoriete Muziek: Venice Favoriete Eten/drinken: Thais Droom op 4 wielen: sorry 2 wielen , ik rij
graag motor Favoriete sportclub: Feyenoord Sportidool: heb ik niet.
Welke basketballer(ster) uit Walcheren ( BV Souburg /Marathon/BC Vlissingen )vind je een
interessante speler : Stefan Schrier
Hoe maken we het zo leuk, dat er meer jeugd gaat basketballen: op scholen clinics geven.
Basketbal is ambitie/gezelligheid of beide: beide.

Basketbalklas Scheldemond College
Met ingang van schooljaar 2011-2012 start Scheldemond College in Vlissingen met een basketbalklas. Deelname aan
de basketbalklas is mogelijk voor alle nieuwe en huidige brugklasleerlingen van Scheldemond College. Trainingen
worden verzorgd door Joop Elderkamp en Stefan Schrier. Samen met Inge Damen, Arjan Jobse en Jacco Jasperse
vormen zij het coördinatieteam van de basketbalklas. Om ook de relatie met de Zeeuwse basketbalverenigingen goed
vorm te kunnen geven, is Jacco Jasperse toegetreden tot het bestuur van BC Vlissingen. Hij zal binnen het bestuur
alleen betrokken worden bij onderwerpen die rechtstreeks te maken hebben met de basketbalklas. We verheugen
ons op een fijne samenwerking en hopen uiteraard dat de basketbalklas een succes wordt.
Jacco Jasperse

