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Beste {{voornaam}},
Helaas liggen onze trainingen en wedstrijden nog stil, maar de topsportcompetities zijn weer bezig.
Veel van deze wedstrijden zijn gelukkig te volgen via livestreams, zo hoef je niks te missen! Lees snel
verder voor informatie over de komende wedstrijden en livestreams.

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

Selectie Orange Lions vrouwen voor laatste EKkwalificatiewedstrijd bekendgemaakt
De Orange Lions spelen op zaterdag 6 februari a.s. hun laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen
Slowakije. Bij winst gaat de nationale vrouwenselectie voor het eerst in 31 jaar weer naar een
eindronde. De veertien speelsters die afreizen naar Piestany in Slowakije zijn afgelopen
weekbekendgemaakt door bondscoach Hakim Salem.

In Piestany wacht gastland Slowakije, dat vecht voor z'n laatste kans op een EK-ticket. In november
liepen de Orange Lions tegen een flinke nederlaag aan, toen het in de Amsterdamse bubbel 84-64
werd. Ondanks dat verlies staat Nederland bovenaan in poule H. De negen groepswinnaars een de vijf
beste nummers twee plaatsen zich voor EuroBasket 2021.
De wedstrijd tegen Slowakije op zaterdag 6 februari in Piestany is live te zien op Ziggo Sport. De
tip-off is om 17.30 uur.

Heroes Den Bosch doet goede zaken in de Europe Cup
Heroes
Den
Bosch
heeft
afgelopen dinsdag een goede
stap gezet om de laatste 16 van
de FIBA Europe Cup te bereiken.
In een wedstrijd met veel runs
van beide ploegen sloegen de
Bosschenaren in de verlenging
toe. Donar, dat na de rust het
betere van het spel had, wist in
de reguliere speeltijd de zege
niet te pakken: 88-88. In de extra
vijf minuten sloeg Heroes Den
Bosch alsnog toe: 99-98
Heroes begint het eerste kwart
met een shot clock violation,
maar even later is het toch Miha
Lapornik die voor de Bosschenaren de eerste score laat noteren. Beide ploegen laten een heerlijke
intensiteit zien waardoor er verdedigend nog wat steekjes vallen aan beide kanten. Dat neemt niet weg
dat het een echte wedstrijd is in dit eerste kwart. Beide ploegen geven elkaar niet veel ruimte en via 8-5
wordt het halfweg het kwart 12-11. Lapornik staat dan al op 9 punten, de andere punten aan Bossche
zijde komen op naam van Thomas van der Mars. Bij Donar zijn de punten iets meer verdeeld, daar zijn
het Davonte Lacy, Henry Caruso, Thomas Koenis en Damjan Rudez die het netje al hebben weten te
vinden. De laatste score van het kwart is voor Stefan Wessels, 22-20.
Leon Williams opent het tweede kwart met een loepzuivere driepunter en geeft Donar weer de leiding in
de wedstrijd. Het blijft even stuivertje wisselen totdat bij 24-25 Heroes Den Bosch verdedigend een
tandje bij schakelt. Donar komt in 3 opeenvolgende aanvallen niet tot score waar Heroes Den Bosch
dat wel blijft doen. De thuisploeg loopt uit naar 37-25 maar Donar is allerminst geknakt. Aan de hand
van Jarred Ogungbemi-Jackson sluipt de ploeg puntje voor puntje dichterbij, maar steeds weet Heroes
Den Bosch het verschil toch boven de 10 punten terug te brengen. In de laatste 2 minuten pakt Donar
wat meer van de achterstand terug en beide ploegen kunnen bij de stand van 47-43 de kleedkamers
opzoeken. Lees het hele wedstrijdverslag hier!
Zeker nu Donar vanavond ook de wedstrijd tegen BC Parma Perm heeft verloren, ziet het er heel goed
uit voor de Heroes. Morgenavond spelen ze hun laatste wedstrijd tegen het team uit Rusland. Ook
deze wedstrijd is te zien via Ziggo Sport, dat de uitzendingen om 17.50 uur start. Je kunt er ook
voor kiezen om de livestreams op het YouTube kanaal van de FIBA te volgen. De livestats zijn te
bereiken via deze pagina.

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

Vorige Time Out gemist?
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
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