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Zaterdag 19 Februari speelde Jeroen de Raaff zijn laatste wedstrijd voor BC Vlissingen Heren 2. Tegenstander was
Agathos uit Geertruidenberg. Jeroen beëindigt zijn carrière na 30 jaar basketbal omdat hij binnenkort vader wordt, en
al zijn energie daar natuurlijk aan gaat besteden. In deze laatste partij was Jeroen zichtbaar nerveus. Zijn schoten
lukten niet, en omdat het een echte wedstrijd werd, had Jeroen duidelijk moeite om het spelritme op te pakken.
Maar dan, diep in het 4e kwart kwam daar de bevrijdende 3-punter van… Jeroen, die BC Vlissingen op een zich naar
het leek geruststellende voorsprong van 9 punten bracht. Coach Victor Vermue wisselde kort daarna Jeroen, die
onder luid applaus van de toeschouwers, familie en vrouw Elisabeth het veld verliet. De wedstrijd werd nog super
spannend omdat Agathos vlak voor tijd nog gelijk kwam. Door 2 benutte vrije worpen van Ronny de Troije kwam de
winst er toch, in deze zeer spannende maar toch sportieve wedstrijd. Complimenten ook aan Agathos die na afloop
ondanks verlies ook een warm applaus voor Jeroen hadden, wat deze avond nog mooier maakte. Na afloop van de
wedstrijd waren er bloemen, cadeaubonnen, een mooie team foto en een mini T-Shirt met daarop de naam van de
komende jongeling voor Jeroen en zijn vrouw Elisabeth. In de kantine was er een leuk afscheidsfeest met veel oude
bekenden en familie van Jeroen, ook de spelers van Heren 1 en het Dames team maakten door hun aanwezigheid dat
het een lange en plezierige avond werd. We bedanken Jeroen voor zijn inzet voor BC Vlissingen en hopen hem als
supporter nog dikwijls te verwelkomen. Bestuur en leden BC Vlissingen.
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Thuiswedstrijden
BC Vlissingen U22 - Tracks
BC Vlissingen H1 – BS Weert 2
BC Vlissingen U18 – Virtus
BC Vlissingen D1 – Attacus
BC Vlissingen H2 – Vlijmscherp 2
BC Vlissingen U18 – Almonte 2
BC Vlissingen D1 – JRC Boxtel
BC Vlissingen H2 – JRC Boxtel

12-03-2011 17.00 Souburg
13-03-2011 15.00 Baskensburg
19-03-2011 17.00 Souburg
19-03-2011 18.45 Souburg
19-03-2011 20.30 Souburg
02-04-2011 17.00 Souburg
02-04-2011 18.45 Souburg
02-04-2011 20.30 Souburg
Bordsponsors

vriendenvanbc@zeelandnet.nl

Play-off ’s heren 1
Heren 1 speelt nog 4 wedstrijden, 2 uit
en 2 thuis. De nummer 1 en 2 spelen
de kruisfinales, uit en thuis, tegen
divisie A. De winnaars promoveren en
spelen om de titel in het weekend van
7 en 8 mei 2001 in Almere. Bij winst op
13 maart, thuis tegen BS Weert 2, is de
tweede plaats zeker!
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Sportcard Sport2000
Sport2000 Middelburg is de nieuwe shirtsponsor van heren 2. Sport2000 heeft voor elk lid van de vereniging
tevens een sportcard beschikbaar gesteld en die heeft inmiddels ook (bijna) iedereen gekregen. Bij
aankopen (geen aanbiedingen) bij Sport2000 Middelburg ontvangt de vereniging per euro een punt op deze
verengingscard en bij een saldo van 100 punten geeft dit recht op 5 euro korting bij een volgende aankoop
door de vereniging. Dus door als leden daar aankopen te doen spaar je voor de vereniging. Aan het einde
van ieder jaar verdubbelt Sport2000 het spaartegoed. Uiteraard kun je ook privé een sportcard nemen, deze
is gratis en met hetzelfde spaarsysteem, behalve de verdubbeling.
Verder is Sport2000 geïnteresseerd in de wensen van de leden op het gebied van basketbalkleding, zodat
zij daar in het assortiment rekening mee kunnen houden. Heb je vragen, wensen etc. laat het Ronny even
weten, dan kan hij dit terugkoppelen met Sport2000. Wij rekenen op jullie medewerking en maak gebruik
van die kaart!
Sport2000 Middelburg, Mortiereboulevard 20, www.sport2000middelburg.nl

Arron koffie
Arron Koffie zorgt op iedere werkplek voor een perfecte harmonie van koffiesmaken. Onze koffie is op niveau
geselecteerd en op ambachtelijke wijze gebrand. Het is de motor én het visitekaartje van uw bedrijf. Met één druk op
de knop van één van onze koffie automaten kan het genieten beginnen. Onze koffieautomaten kunt u zowel huren
als kopen. Vanuit onze vestiging in Zeeland willen wij graag BC Vlissingen steunen door middel van o.a. de
shirtsponsoring van dames 1 en meisjes U22 en een sponsorbord bij heren 1.
BC Vlissingen en Arron koffie; Samen zijn wij Gebrand op Succes!
www.arron.nl / www.arronkoffie.nl

Whisky proeverij
Onlangs heeft de Heren 1 selectie een proeverij van dit edele vocht bijgewoond bij trainer/coach van Heren 1, Arjan
de Bruijn. Arjan die in het verleden een slijterij annex wijnhandel heeft gerund, had nog wat flessen die het proeven
meer dan waard waren.
Maar liefst 15 soorten konden worden geproefd, en dan niet de dagelijkse whisky die je in elke slijterij kan kopen.
Nee, veelal waren het “special blends” zoals men dat in die wereld noemt. Wat opviel was de ongelofelijke geur die
deze whisky’s hebben. Na een 3 – 5 soorten te hebben geproefd besloten een aantal deelnemers toch wat gas terug
te nemen, anders zou het voor het hoofd wel eens een pijnlijke maandag kunnen worden. De hardliners van het team
( mag jezelf raden wie ) gingen rustig door en jawel volgens hen was de laatste de lekkerste, een Amerikaanse
bourbon whiskey.
Na het proeven werden nog enkele “normale glazen” gedronken vergezeld van een hapje. Een geslaagde avond die je
leerde kennismaken met een voor velen niet alledaagse soort drank, die wel bewondering afdwong. We danken Arjan
en zijn vrouw voor deze perfect georganiseerde proeverij.
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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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Zeeuws sportgala 2011
Net als vorig jaar waren de heren 1 genomineerd voor de titel ‘sportploeg van het jaar 2010’
van de provincie Zeeland, samen met voetbalteam JVOZ D1 en futsalteam Groene Ster uit
Vlissingen. Wat vorig jaar niet lukte is ook dit jaar weer niet gelukt. De titel ging naar JVOZ D1
die in 2010 als zevende eindigde in de eerste divisie, de hoogste klasse voor D-pupillen.
Adverteerders

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

Wedstrijdbalsponsor BC Vlissingen heren 1 - Lokomotief
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Bellamypark 34-36 0118-414119 www.parccentral.nl mail: parccentral@zeelandnet.nl

In gesprek met……..Mike de Kraker
Mike de Kraker speelt bij heren 2 van BC Vlissingen
Geboren in: Vlissingen Huidige woonplaats: Oost-Souburg Familie: Ouders gescheiden, inwonend
bij Opa en Oma, 3 broertjes Karakter: Aanwezig, kan moeilijk mijn mondje houden
Opleiding/School: Hogeschool Zeeland, Sport Bewegingseducatie Wintersport of het zonnetje: Geef
mij maar een lekker zonnetje Geloof: Nee Politiek: Soms wel leuk om te kijken, nu vooral voor
partijen die de studenten steunen. 1e vakantiebaan: Kranten bezorgen. Werk: Momenteel niet.
Clubs: Almere Pioneers, BC Vlissingen. Trainers: Jan Lievaart, Jaanus Liivak, Victor Vermue. Positie:
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Shooting Guard. Sterke/Zwakke punten: Schot, en zwak de drive. Speelt sinds: 2005 Seizoen 2010 /
2011,Heren 2 blijft in de overgangsklasse?: Natuurlijk, het is een spannende competitie, maar we
kunnen met dit team zeker in de overgangsklasse blijven.
Vrije tijd / hobby’s naast basketbal: Fitness, maar ben vooral heel druk met school bezig. Televisie:
Sport, maakt niet uit wat! Radio: Juize FM Muziek: Kan op zich naar alles luisteren, maar
voornamelijk hip hop / R&B Welke CD kocht je het eerst: Kom uit het tijdperk van downloaden en
branden, dus nooit gekocht. Wat vind je een bijzonder nieuwsfeit: Het feit dat er altijd maar over
negatieve dingen gepraat wordt tijdens het nieuws. Wie zou je willen ontmoeten: geen idee. Aan
wie of wat erger je: erger me niet zo snel of moet slecht geslapen hebben. Wat lees je meteen in de
krant: De koppen. Bijgeloof: Doe ik niet aan.
Naast wie zou je eens in het vliegtuig willen zitten: Niemand , lekker rustig. Waar ben je aan
verslaafd: Af en toe is een spelletje op de XBOX Wat mag niet ontbreken in je vakantiekoffer: Paar
zwembroeken. Beoefen je nog andere sporten naast basketbal: Nee. Ambities in het leven: Graag
iets in de management kant van sport.
Vakantie / stad: Barcelona, de drukte en sfeer daar, heerlijk. Internet / Hyves / Facebook: Hyves en
Facebook. Films: How High, 300. Lezen/Favoriete boek: Niet specifiek, maar een thriller is altijd
leuk. Favoriete Eten/drinken: Kip, met rijst. Droom op 4 of 2 wielen: eerst maar is mijn rijbewijs
halen, dan zien we wel verder.
Favoriete sportclub: Miami Heat. Mooiste tenue: Miami Heat. Sportidool: Michael Jordan
Favoriete basketballer(ster): Dwayne Wade Hoe maken we het zo leuk, dat er meer jeugd gaat
basketbal spelen: Resultaten behalen met heren 1, veel promoten en gewoon een aantal clubs hier
in de buurt samenvoegen. Basketbal is ambitie/gezelligheid of beiden: ambitie, als je wilt
basketballen moet je ook voor de top willen gaan, wil je niet voor de top gaan dan kan je altijd
terecht bij een lager heren team wat als recreant speelt.

Wedstrijdbalsponsor BC Vlissingen heren 1 – BS Weert heren 2

