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Beste {{voornaam}},
Helaas liggen alle trainingen en wedstrijden nog stil, maar de topsportcompetities worden langzaamaan
weer opgestart. Veel van deze wedstrijden zijn gelukkig te volgen via livestreams, zo hoef je niks te
missen!

Nieuw(s)!
ALLE trainingen gaan voorlopig niet door en de competitie is uitgesteld t/m
in ieder geval 7 februari 2021.
Volg de wedstrijden van Heroes Den Bosch in de Dutch Basketball League
vanaf komend weekend via de livestreams.

Basketbal & corona
Update 13 januari:
Op de persconferentie van dinsdagavond 12 januari is aangekondigd dat de huidige lock-down met drie
weken wordt verlengd. Sporthallen zijn gesloten en trainingen kunnen dus in ieder geval t/m
dan niet doorgaan (óók niet voor de jeugd).
Ook de wedstrijden zijn t/m (in ieder geval) 7 februari uitgesteld. Een eventuele hervatting van de
basketbalcompetities - de DBL en WBL uitgezonderd - wordt opnieuw vooruitgeschoven: de speelronde
van 6/7 februari wordt verplaatst naar het weekend van 5/6 juni. Afhankelijk van de richtlijnen van het
kabinet bestaat de mogelijkheid dat meer competitieweekenden vanwege de corona beperkingen
verplaatst moeten gaan worden. Als dat het geval is, dan moet de NBB eerst gaan bepalen of het
verplaatsen van de betreffende competitieweekenden nog tot de mogelijkheden behoort, of dat er
eventueel wordt overgegaan op een gewijzigde competitie opzet. Deze beslissing volgt op een later
moment en jullie worden geïnformeerd als hier meer over bekend is.

Lees hier alle coronaregels bij BC Langstraat Shooters

Europees basketball in bubbel in Den Bosch
Vanaf volgende week zal de Maaspoort
het toneel zijn voor twee bubbels in de
FIBA Europe Cup. In een paar dagen tijd
zullen zowel poule A - Belfius MonsHainaut (Bel), Iraklis BC (Gri), Egis
Körmend (Hon) en Reggio Emilia (Ita) als poule F, de groep met daarin Donar en
Heroes Den Bosch, gespeeld worden. Er
vinden vier wedstrijden per dag plaats (26
januari tot en met 30 januari).
Op dinsdag 26 januari nemen Heroes Den
Bosch en Donar het om 18.00 uur tegen
elkaar op. De volgende wedstrijden voor
beide clubs staan gepland op donderdag
28 januari. Heroes speelt om 18.00 uur
tegen BC Borisfen, Donar om 21.00 uur
tegen BC Parma. De laatste wedstrijden
staan op de rol voor vrijdag 29 januari.
Donar opent dan om 18.00 uur tegen BC
Borisfen, Heroes Den Bosch speelt om
21.00 uur tegen BC Parma.
Voor beide Nederlandse ploegen staan er
eerst nog wedstrijden op het programma
in de Dutch Basketball League. Heroes
Den Bosch speelt op 21 januari uit bij Landstede Hammers en ontvangt op 23 januari The Hague
Royals in de Maaspoort. Donar treedt op 20 januari aan in Bemmel tegen Yoast United en kan daarna
toewerken naar de wedstrijden in de FIBA Europe Cup.

Oud papier helden van januari
Afgelopen zaterdag werd het oud papier weer opgehaald in de straten van Waalwijk Centrum. Helaas
een grote tegenvaller: er was slechts één vrachtwagen, dus er kon maar één team tegelijkertijd op pad!
De shifts werden verdeeld en het werd een lange dag... Gelukkig scheen de zon vollop en is het ook
niet voor niets geweest: maar liefst 12.180 kg oud papier, goed voor €548, werd opgehaald! Dit is de
hoogste opbrengst voor de maand januari sinds januari 2010! Het totaal voor dit seizoen komt daarmee
op 66.060 kg, oftewel €2973! Vrijwilligers, bedankt

Wedstrijden & zaaldiensten
Geen wedstrijden t/m (in ieder geval) 7 februari.

Vorige Time Out gemist?
Speelschema Dutch Basketball League 2021 bekend
Afgelopen week werd het aangepaste speelschema voor het eerste gedeelte van de Dutch Basketball
League 2021 bekend. Vanaf het weekende van 16 en 17 januari gaat deze competitie (in aangepaste
vorm) weer van start! Zie hieronder de indeling voor
en houd hun
website/Facebook in de gaten voor de !
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