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De	 olympische	 ploeg	 voor	 Tokyo,	 beter	 bekend	 als	 TeamNL,
wordt	donderdag	1	 juli	 in	 de	 talkshow	 van	 Humberto	 Tan	 bij
RTL4	gepresenteerd.	De	volledige	uitzending	(22.00	tot	23.30
uur)	 staat	 in	 het	 teken	 van	 de	 Olympische	 Spelen	 in	 Tokyo.
Een	 aantal	 sporters	 heeft	 een	 actieve	 rol	 in	 de	 show,
waaronder	 de	 Nederlandse	 3x3	 basketballers.	 De	 Orange
Lions	 hebben	 zich	 eind	 mei	 geplaatst	 voor	 Tokyo,	 waar	 3x3
basketball	voor	het	eerst	op	het	olympische	programma	staat.
Jessey	 Voorn	 en	 Ross	 Bekkering	 schuiven	 namens	 de
Nederlandse	 selectie	 aan	 om	 de	 kijkers	 mee	 te	 nemen	 in	 de
wereld	achter	deze	razendsnel	groeiende	vorm	van	basketball.

Daarnaast	is	er	ook	veel	aandacht	voor	skateboarden,	een	andere	nieuwe	sport	in	Tokyo.	Ook	de	chefs
d'équipe	 Pieter	 van	 den	 Hoogenband	 (olympische	 ploeg)	 en	 Esther	 Vergeer	 (paralympische	 ploeg)
praten	met	Humberto	Tan	over	de	uitgestelde	Spelen.
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Beste	{{voornaam}},

Deze	week	is	het	weer	helaas	een	stuk	minder	mooi,	maar	de	voorspellingen	voor	juli	zijn	goed:	de
zomer	komt	er	aan!	Ook	voor	Langstraat	Shooters	betekent	dit	even	vakantie	:)	De	volgende	Time	Out
zal	je	eind	juli/	begin	augustus	ontvangen.	Dan	is	er	meer	bekend	over	de	competities	en	wedstrijden
van	volgend	seizoen.	Voor	nu	rest	ons	nog	te	zeggen:	geniet	van	de	zomervakantie	en	we	zien	jullie

allemaal	graag	volgend	seizoen	weer!

Mochten	er	eerder	vragen	zijn,	schroom	dan	niet	om	een	mailtje	te	sturen
naar	communicatie@langstraatshooters.nl

Nieuw(s)!

Lees	verder	meer	informatie	over	seizoen	2021-2022.
Oud	papier-vrijwilligers	gezocht	voor	de	maanden	juli	en	augustus!
Lees	snel	verder	wie	de	helden	van	juni	zijn.	
Meld	je	aan	voor	het	MIKL	Summer	Camp	in	Tilburg.
Kunnen	jullie	één	van	de	uitwisselingsstudenten	een	warm	thuis	bieden?

Informatie	seizoen	2021-2022
	 	

Afgelopen	week	waren	alweer	de	laatste	trainingen	van	dit	seizoen.	Achter	de	schermen	wordt	daarom
weer	druk	gewerkt	aan	volgend	seizoen.	Hieronder	wat	informatie:

Trainingen	 nu:	 komende	 dinsdag	 29	 juni	 zijn	 alweer	 de	 laatste	 trainingen	 van	 dit	 (korte)	 seizoen!
Daarna	 is	 het	 lekker	 zomervakantie	 met	 hopelijk	 heerlijk	 weer	 en	 misschien	 ook	 wel	 een	 mooie
reis!	Volgend	seizoen	zullen	de	trainingen	weer	starten	in	de	week	van	6	september.

Volgend	 seizoen:	de	 trainingstijden	 van	 komend	 jaar	 kunnen	 wat	 afwijken	 van	 die	 van	 dit	 seizoen.
Zodra	 deze	 (en	 de	 definitieve)	 teamindelingen	 bekend	 zijn,	 zal	 dit	 via	 de	 Time	 Out	 worden
gecommuniceerd.	

Competities:	op	dit	moment	worden	alle	competities	ingedeeld	door	de	bond.	Zodra	deze	definitief	zijn
en	alle	wedstrijden	zijn	gepland,	zal	dit	weer	via	de	Sportlink	app	te	vinden	zijn.

Oud	papier-vrijwilligers	gezocht	voor	juli	&	augustus!
Iedere	maand	is	één	van	de	teams	van	Langstraat	Shooters	ingedeeld	om	oud	papier	op	te	halen	in	het
centrum	 van	 Waalwijk.	 Dit	 is	 een	 grote	 inkomstenbron	 voor	 de	 club!	 In	 de	 maanden	 	 juli	 en	
augustus	lopen	vrijwilligers.	Voor	zowel	zaterdag	�	juli	als	zaterdag	1	�4	�	augustus	zijn	dus	mensen
gezocht	(vooral	nog	voor	augustus	 is	alle	hulp	welkom)!	 Het	 is	 slechts	 een	 ochtendje	 lopen��♀	��,
met	niet	te	vergeten	een	pauze	met	koffie	☕	of	thee		en	een	lekker	koekje	

Kan	jij	één	of	beide	zaterdagen	lopen?	Laat	dit	dan
even	weten	via	voorzitter@langstraatshooters.nl.

Let	op:	VOL	=	VOL	

Teamprestatie	TEAMNL	en	3x3	VANAVOND	bij	Humberto

Oud-WSC'ers	in	actie	op	3x3	in	Poitiers
Afgelopen	 week	 kwamen	 oud-WSC'ers	 Rowie	 Jongeling	 en	 Jacobine	 Klerx	 samen	 in	 actie	 tijdens	 de
derde	stop	van	de	3x3	Women's	Series	in	Frankrijk.	Ten	opzichte	van	de	ploeg	die	in	Graz	en	Debrecen
geen	olympisch	ticket	uit	het	vuur	wist	te	slepen,	was	alleen	Loyce	Bettonvil	van	de	partij.	Zij	speelde
samen	 Jacobine	 Klerx,	 met	 wie	 ze	 in	 2017	 brons	 won	 bij	 het	 EK	 3x3	 op	 het	 Museumplein	 in
Amsterdam,	Rowie	Jongeling	en	Fleur	Kuijt.	Helaas	overleefden	de	Orange	Lions	de	groepsfase	niet.
In	poule	D	werd	eerst	met	18-15	verloren	van	Rusland	U25,	waarbij	Nederland	een	5-6	voorsprong	in
ruim	twee	minuten	tijd	zag	veranderen	in	een	14-7	achterstand	en	die	klap	kwam	de	ploeg	niet	meer	te
boven.	Tegen	Oostenrijk	bleef	het	spannend	tot	het	einde,	maar	nadat	Bettonvil	met	een	rake	vrije	worp
Nederland	in	de	laatste	minuut	terug	had	gebracht	tot	17-18,	velde	Anja	Fuchs-Robetin	het	vonnis	over
de	Lions:	17-19.

Helden	van	juni!
Zo'n	anderhalve	week	geleden	hebben	de	helden	van	juni	het	oud	papier	in	het	centrum	van	Waalwijk
opgehaald.	 Ilona,	Remco,	Gerben	en	Ron	gooiden	samen	beide	vrachtwagens	bijna	vol	met	 in	 totaal
11.900	 kg	 oud	 papier,	 wat	 goed	 is	 voor	 €536!	 De	 tussenstand	 van	 dit	 seizoen	 staat	 daarmee	 op
115.580	kg,	oftewel	€5201.	Nog	één	maand	te	gaan	om	ook	dit	seizoen	weer	een	mooie	eindstand	te
bereiken.	Vrijwilligers,	bedankt	

MIKL	SUMMER	CAMP	(Tilburg)
Op	 26,	 27,	 28	 juli	 wordt	 in	 Tilburg	 het	 MIKL	 SUMMER	 CAMP	 gehouden.	 Basketball	 trainingen	 onder
leiding	 van	 Mike	 Schilder	 en	 ondersteund	 door	 andere	 toppers	 uit	 de	 Nederlandse	 eredivisie!
Deelnemen	kan	van	8	tm	18	jaar.	Voor	U10	en	U12	zijn	er	de	clinics	en	U14,	U16	en	U18	kunnen	zich
aanmelden	voor	het	3daagse	kamp.	Kortom	de	perfecte	manier	om	de	zomervakantie	te	beginnen	en	je
basketball	skills	verder	te	verbeteren!	LET	OP!	Om	genoeg	persoonlijke	aandacht	te	kunnen	geven	en
de	kwaliteit	van	het	Camp	te	waarborgen,	zijn	er	een	beperkt	aantal	plekken	beschikbaar.	Dus	wacht
niet	te	lang	met	inschrijven!	Meer	info	en	inschrijven:	miklbasketball.com	

Basketballende	uitwisselingstudenten	zoeken	warm
gastgezin

Ieder	 jaar	 komen	 er	 honderden	 studenten	 naar	 Nederland	 om	 een	 onvergetelijke	 uitwisseling	 te
ervaren.	Via	het	‘High	School	Holland’-programma	van	Travel	Active	komen	jongeren	uit	het	buitenland
tussen	de	14	en	18	jaar	oud	naar	Nederland	om	kennis	te	maken	met	het	Nederlandse	leven	door	bij
een	gastgezin	 te	verblijven	en	naar	een	middelbare	school	 te	gaan.	Eind	augustus	komt	er	weer	een
groep	 van	 deze	 uitwisselingsstudenten	 naar	 Nederland	 toe.	 Op	 dit	 moment	 is	 Travel	 Active
daarom	hard	op	zoek	naar	gastgezinnen	die	dit	avontuur	willen	aangaan!	

Zo	 zijn	 ze	 ook	 op	 zoek	 naar	 fijne	 gastgezinnen	 voor	 Reo	 (17	 jaar	 uit	 Japan),	 Zidan	 (16	 jaar	 uit
Indonesië)	en	Somphop	(17	jaar	uit	Thailand).	De	jongens	spelen	in	hun	thuisland	basketbal	en	willen
dit	graag	 tijdens	hun	uitwisseling	blijven	doen.	Kunnen	 jullie	één	van	deze	studenten	een	warm	thuis
bieden?	 Meer	 informatie	 is	 te	 verkrijgen	 via	 inca.bodewes@travelactive.org	 /
highschoolholland@travelactive.org	 en	 +31	 (0)85	 222	 4810	 of	 neem	 even	 contact	 op	 met
voorzitter@langstraatshooters.nl.

Klik	voor	de	studentenprofielen	op	één	van	de	namen	hieronder:	

Reo Zidan Somphop

Basketbal	&	corona
Update	3	juni:
We	 mogen	 weer	 binnen	 trainen!	 Vanaf	 5	 juni	 mogen	 ook	 de	 senioren	 weer	 binnen	 trainen	 zónder
rekening	te	houden	met	1,5	meter	afstand.	Kleedkamers	én	douches	gaan	ook	weer	open,	maar	de
kantine	blijft	dicht	en	er	mag	geen	publiek	aanwezig	zijn.	

Lees	hier	alle	coronaregels	bij	BC	Langstraat	Shooters

BC	Langstraat	Shooters
Sporthal	de	Slagen

De	Gaard	2
5146	AW,	Waalwijk

Neem	contact	op	met:

Communicatie Wedstrijdzaken Ledenadministratie
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