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Beste	{{voornaam}},

De	rijksoverheid	heeft	afgelopen	dinsdagavond	bekend	gemaakt	dat	ter	bestrijding	van	het
snelgroeiende	aantal	coronabesmettingen	ingrijpende	maatregelen	moeten	worden	genomen.	Deze

gaan	vanavond	(14	oktober)	om	22.00	uur	in.	Helaas	betekent	dit	ook	voor	ons	weer	aangepaste	regels
en	beperkingen.	Lees	de	aanpassingen	daarom	weer	goed	door	en	zorg	ervoor	dat	je	je	aan	alle

maatregelen	houdt!

Uitslagen	&	Club	Cup

Uitslagen	10	+	11	oktober:
	

Attacus	-	VU16 afgelast
High	Five	-	XU12 32-35

Vlijmscherp	SVH	-	MU16 afgelast
EVBV	Octopus	-	VSE	1 55-40

Biks	Shots	-	XU14 45-35
Biks	Shots	-	MU18 66-70

Club	Cup	stand	van	14	oktober:
	

	 MU16 100%	(4) 	
	 XU14 60%	(5) 	
				 VSE	1 50%	(4) 			
	 MU18 40%	(5) 	
	 XU12 40%	(5) 	
	 VU16 0%	(4) 	

Nieuw(s)!

Er	gelden	opnieuw	strengere	maatregelen	voor	de	komende	tijd.	Lees	het
nieuwsbericht	hieronder	daarom	goed	door!
Trainingen	voor	de	jeugd	(t/m	18	jaar)	gaan	door,	voor	senioren	niet.
Alle	competities	zijn	stilgelegd	t/m	in	ieder	geval	8	november.
Je	kan	weer	stemmen	voor	de	Rabo	ClubSupport	actie!	Stem	nu	via	de
RaboApp	of	de	website.	
Kijk	verderop	in	de	Time	Out	voor	de	presentatie	van	de	tafelcursus	van
afgelopen	zaterdag.

Basketbal	&	corona
Update	14	oktober:
Op	 de	 persconferentie	 van	 dinsdagavond	 13	 oktober	 zijn	 nieuwe,	 strengere	 maatregelen
aangekondigd.	Hieronder	een	samenvatting	van	de	belangrijkste	maatregelen:

Trainingen	 voor	 leden	 t/m	 18	 jaar	 kunnen	wel	 doorgaan,	 maar	 er	 is	 geen	 publiek	 toegestaan!
Ouders	die	kinderen	naar	de	training	brengen,	mogen	dus	niet	wachten.	
Trainingen	voor	senioren	gaan	niet	door.	
Alle	 competities,	 voor	 zowel	 jeugd	 als	 volwassenen,	 gaan	 niet	 door	 t/m	 in	 ieder	 geval	 8
november.	
Naast	de	horeca	zijn	nu	ook	de	kleedkamers	&	douches	gesloten.
Vanaf	 de	 voordeur	 tot	 aan	 de	 sportzaal	 geldt	 een	 dringend	 verzoek	 tot	 het	 dragen	 van	 een
mondkapje	voor	iedereen	vanaf	13	jaar.	

	

Lees	hier	alle	coronaregels	bij	BC	Langstraat	Shooters

XU14	verliest	nipt	in	Hilvarenbeek
Het	 was	 zondagochtend,	 het	 was	 vroeg	 en	 het	 was	 koud.	 	 Met	 zeven	 spelers	 op	 weg	 naar	 De
Roodloop	in	HILVARENBEEK	voor	onze	wedstrijd	tegen	Biks	Shots	X14.		En	zo	stroef	als	de	start	van
deze	 ochtend	was,	 zo	 stroef	was	 ook	 het	 eerste	 kwart	 van	 de	wedstrijd.	 	 Een	 beetje	 rommelig,	 net
overal	een	stapje	 te	 laat,	alles	net	niet	waardoor	we	na	het	eerste	kwart	 tegen	een	12-4	achterstand
aankeken.		Maar	hé,	nog	drie	kwarten	voor	de	boeg,	een	beetje	peptalk	en	opeens	begon	het	toch	wel
leuk	te	lopen.		Want	als	je	van	een	12-4	achterstand	in	één	keer	doorloopt	naar	een	12-15	voorsprong,
dan	doe	je	toch	wel	iets	goed.		Er	werd	net	iets	scherper	verdedigd,	er	werd	net	iets	beter	naar	elkaar
overgespeeld	en	beter	geschoten.		Na	een	time-out	van	het	thuisteam	werd	de	flow	jammer	genoeg	wel
een	 beetje	 gebroken,	 maar	 de	 rust	 ingaan	 met	 een	 18-19	 voorsprong	 was	 beter	 dan	 we	 verwacht
hadden.
In	het	derde	kwart	ging	het	 redelijk	 lang	gelijk	op.	 	Biks	Shots	was	 iets	beter,	schoten	net	 iets	beter,
maar	tot	28-27	ging	het	gelijk	op.		Een	sprintje	van	Biks	Shots	bracht	hen	op	een	7	punten	voorsprong
aan	het	einde	van	het	derde	kwart.		Maar	als	we	in	het	tweede	kwart	acht	punten	achterstand	kunnen
wegwerken,	dan	kunnen	we	toch	ook	een	zeven	punten	achterstand	wegwerken	in	het	vierde	kwart?	
We	 begonnen	 opnieuw	 goed,	 het	 verschil	 werd	 teruggebracht	 tot	 drie	 punt	 (34-31),	 met	 nog	 twee
minuten	te	gaan	was	het	verschil	zes	punten.		Full	court	press,	snel	rondspelen	en	de	afspraak	dat	we
in	de	laatste	minuut	zouden	proberen	met	een	driepunter	de	druk	op	te	voeren,	helaas	werkte	het	niet.	
Twee	goede	fast	breaks	van	Biks	Shots	met	twee	scores	bracht	het	verschil	op	10	punten.		Helaas	niet
gewonnen,	wel	hard	gewerkt	en	in	de	wedstrijd	steeds	beter	gespeeld!!
In	de	trainingen	en	volgende	wedstrijden	blijven	we	werken	aan	het	verdedigen,	passen	en	schieten.	
En	 als	 we	 blijven	 verbeteren	 zoals	 tijdens	 deze	 wedstrijd,	 dan	 gaan	 we	 de	 volgende	 keer	 dit	 soort
spannende	wedstrijden	wel	winnen.

Rabo	ClubSupport:	jouw	stem	is	geld	waard!
Vanaf	 deze	 week	 kan	 je	 weer	 stemmen	 op	 jouw	 favoriete	 clubs	 in	 de	 actie	 Rabo	 ClubSupport	 van
Rabobank	De	Langstraat.	Ook	BC	Langstraat	Shooters	doet	mee,	want	 dat	 kan	ons	weer	een	mooi
bedrag	opleveren!	Ben	jij	ook	lid	van	de	Rabobank?	Breng	dan	nu	je	stem	uit	via	de	RaboApp	of	de
website.	Over	minimaal	3	clubs/verenigingen/stichtingen	mag	jij	5	stemmen	verdelen	(met	maximaal	2
stemmen	op	één	vereniging).	Weet	jij	niet	waar	je	nog	meer	op	moet	stemmen..?	Denk	dan	ook	eens
aan	stichting	BEN,	een	mooie	 stichting	die	 rolstoelbasketbal	 voor	 iedereen	 in	Nederland	mogelijk	wil
maken!

Kijk	Heroes	Den	Bosch	vs.	Donar	Groningen	terug!
Afgelopen	 zondag	 11	 oktober	 speelde	 Heroes	 Den	 Bosch	 de	 eerste	 thuiswedstrijd	 tegen	 Donar
Groningen.	Hoewel	de	wedstrijd	nog	wel	gespeeld	mocht	worden,	was	dit	helaas	zonder	publiek.	Om	er
toch	 voor	 te	 zorgen	 dat	 iedereen	 naar	 de	 eerste	 thuiswedstrijd	 kon	 kijken,	 hadden	 ze	 een	 gratis
livestream	opgezet!	Heb	jij	deze	spannende	wedstrijd	gemist?	Kijk	deze	wedstrijd	dan	nu	nog	terug!	

Kijk	hier	terug!

Helden	van	de	maand
Afgelopen	 zaterdag	 hebben	Alexander,	 Suzanne,	Max,	 Ambra	 en	Ron	 samen	 het	 oud	 papier	 in	 het
centrum	 van	 Waalwijk	 opgehaald.	 Deze	 maand	 hebben	 ze	 in	 totaal	 9.820	 kg	 oud	 papier	 in	 de
vrachtwagens	 gegooid,	 wat	 goed	 is	 voor	 €442!	 In	 totaal	 is	 er	 dit	 seizoen	 dan	 al	 29.720	 kg,	 oftewel
€1337	opgehaald.	Vrijwilligers,	bedankt!	

Wedstrijden	&	zaaldiensten

Zaterdag	17	oktober
Geen	wedstrijden.

Zondag	18	oktober
Geen	wedstrijden.

Vorige	Time	Out	gemist?

Tafelcursus	presentatie
Afgelopen	 zaterdagochtend	 werd	 er	 een	 tafelcursus	 georganiseerd.	 Veel	 spelers	 van	 VU16	 en	 een
aantal	 ouders	 hebben	 van	 alles	 geleerd	 over	 het	 invullen	 van	 de	 tablet	 en	 het	 gebruik	 van	 de	 klok
tijdens	de	wedstrijden.	Even	opfrissen	wat	er	ook	alweer	was	besproken?	Kijk	dan	eens	terug	naar	de
presentatie	van	de	tafelcursus!

Bij	vragen	over	het	tafelen,	of	bij	interesse	in	een	tafelcursus	(binnenkort	zullen	we	nog	een	tafelcursus
organiseren!)	stuur	dan	even	een	mailtje	naar	zaaldiensten.	

Presentatie	tafelcursus

Wedstrijdverslagen	van	3	oktober
Ben	jij	ook	zo	benieuwd	hoe	de	Super	Saturday	van	afgelopen	weekend	is	verlopen?	Lees	hieronder
dan	de	wedstrijdverslagen	van	alle	wedstrijden	en	krijg	zo	een	indruk	van	de	middag!

XU12	 wint	 eerste	 wedstrijd	 van	 dit
seizoen!
Vlijmscherp	en	Langstraat	Shooters	waren
gewaagd	 aan	 elkaar	 in	 deze	 ontzettend
spannende	 pot.	 Waalwijk	 liep	 eerst	 een
achterstand	 op,	 maar	 nadat	 alle	 spelers
wakker	werden,	liepen	ze	deze	razendsnel
in.		Een	spannende	en	sportieve	wedstrijd
dus,	met	uiteindelijk	een	mooie	winst!

MU16	op	weg	naar	het	kampioenschap
Afgelopen	zaterdag	heeft	MU16	 thuis	hun
4e	 wedstrijd	 gespeeld.	 Net	 als	 de
afgelopen	 wedstrijden	 is	 deze	 wedstrijd
weer	 goed	 verlopen	 voor	 de	 Langstraat
Shooters.	 De	 1e	 kwart	 is	 begonnen	 met
een	 voorsprong	 van	 28-0	 voor	 de
Shooters.	Na	de	1e	helft	was	de	stand	48-
1,	 na	 de	 3e	 kwart	 stond	 het	 71-5	 en	 de
einduitslag	was	109-12.	Deze	wedstrijd	 is
vooral	 gebruikt	 om	 aanvallen	 te	 oefenen.
Er	 is	 voornamelijk	 gescoord	 uit	 fast
breaks.

Op	 dit	 moment	 is	 er	 nog	 1	 tegenstander
waar	 MU16	 nog	 niet	 tegen	 heeft
gespeeld...	Daar	wordt	 volgende	week	op
zondag	 in	 Vlijmen	 tegen	 gespeeld.	 Mu16
heeft	 dit	 seizoen	 een	 grote	 kans	 om	 het
kampioenschap	te	winnen!
	

Na	 zenuwslopend	 einde	 verliest	 VU16
toch	nipt...
Afgelopen	 weekend	 speelden	 de	 meiden
van	 VU16	 tegen	 Akros.	 De	 onderlinge
resultaten	 hadden	 ons	 al	 verteld	 dat	 het
een	spannende	pot	kon	worden.	De	eerste
helft	 liep	 dan	 ook	 gelijk	 op.	 Na	 de	 rust
waren	 ze	 even	 niet	 meer	 actief	 genoeg,
waardoor	 we	 op	 14	 punten	 achterstand
kwamen...	Tijdens	een	time-out	werden	ze
weer	goed	wakker	geschud	en	gingen	we
er	 weer	 hard	 tegenaan.	 De	 meiden
hebben	zelfs	terug	weten	te	komen	tot	een
achterstand	van	maar	1	punt!	Helaas	ging
de	 winst	 na	 een	 ongelooflijk	 spannend
einde	 (met	 toch	nog	wat	aanmoedigingen
vanuit	de	dames)	toch	mee	naar	Boxmeer.

Spanning	tot	het	einde	voor	XU14
Zaterdag	moest	onder	14	tegen	Bladel	een
thuis	wedstrijd	spelen.	Omdat	we	te	weinig
spelers	 hadden,	 hadden	 we	 er	 twee	 uit
onder	 12	 	 gevraagd	 bij	 ons	 in	 te	 komen
vallen.	 De	 eerste	 4	 punten	 waren	 voor
Bladel,	 maar	 daarna	 werden	 we	 toch	 op
tijd	wakker	zodat	we	na	de	eerste	periode
met	12-8	voor	stonden.
	
De	 tweede	 periode	 ging	 gelijk	 op	 en	 er
werd	 vanuit	 beide	 kanten	 te	 weinig
gescoord.	 Met	 als	 gevolg	 dat	 het	 met	 de
rust	 20-17	 in	het	 voordeel	 van	ons	stond,
maar	er	was	nog	van	alles	mogelijk...	
	
De	 derde	 kwart	 was	 voor	 Bladel	 en	 aan
het	 einde	 hiervan	 stonden	 we	 met	 25-29
achter	en	moesten	we	dus	nog	vol	aan	de
bak	 om	 de	 overwinning	 in	 Waalwijk	 te
houden!	 Daarom	 begonnen	 we	 de	 vierde
kwart	 in	 de	 zo	 sterkst	 mogelijke
opstelling,	 maar	 dat	 deed	 de	 	 natuurlijk
tegenstander	 ook...	 Na	 een	 sterk	 begin
stonden	 we	 met	 33-31	 voor	 en	 deze
voorsprong	 gaven	 we	 niet	 meer	 uit
handen!	Eind	uitslag	43-37.
	

MU18	 verliest	 ondanks	 betere	 tweede
helft
Afgelopen	 zaterdag	 speelde	 het	 MU18
team	 tegen	BC	Waldric.	Met	 9	man	 sterk
begonnen	we	aan	de	wedstrijd.	De	eerste
helft	 verliep	 moeizaam	 en	 eindigde	 met
een	 achterstand	 van	 13-28.	 De	 tweede
helft	ging	steeds	beter	en	zijn	we	ook	even
teruggekomen.	 Helaas	 uiteindelijk	 toch
verloren	met	een	score	van	43-58,	maar	al
met	al	een	goede	pot!	

VSE	1	sterk	ondanks	blessures
Hoewel	 het	 gecombineerde	 damesteam
van	 Waalwijk	 en	 Vlijmen	 met	 een	 groot
team	het	seizoen	startte,	stonden	er	deze
wedstrijd	 slechts	 8	 dames	 op	 het	 veld.
Doel	was	daarom	om	de	gehele	wedstrijd
de	controle	en	 rust	 te	bewaren	en	 juist	 te
pieken	op	de	goede	momenten.	En	dat	 is
wat	 de	 dames	 hebben	 gedaan!	 De	 hele
wedstrijd	 waren	 we	 de	 betere	 ploeg,	 met
een	mooie	winst	van	56-32	als	resultaat!

Voorlopig	zaaldienstschema	t/m	december
De	zaaldiensten	t/m	december	zijn	 inmiddels	ook	gemaakt.	Deze	zijn	via	onderstaande	 link	en	op	de
website	 te	vinden.	De	zaaldiensten	zullen	 ingevoerd	worden	 in	Sportlink,	waardoor	deze	 in	de	app	 in
je	persoonlijke	programma	ook	zichtbaar	worden.	

Zoals	 altijd	 geldt:	 als	 je	 niet	 kan,	 zorg	 dan	 zelf	 voor	 een	 vervanger.	 Als	 je	 er	 niet	 bent	 én	 geen
vervanger	geregeld	hebt,	dan	zal	er	een	boete	in	rekening	worden	gebracht.

Zoals	jullie	kunnen	zien	zitten	er	nog	een	aantal	gaten	in	het	schema,	die	nog	opgevuld	moeten
worden.	 Ben	 jij	 beschikbaar	 om	 één	 van	 deze	 wedstrijden	 in	 te	 vullen?	 Stuur	 dan	 even	 een
mailtje	naar	zaaldiensten.	Alle	handjes	zijn	welkom!

Voorlopig	schema	t/m	december

BC	Langstraat	Shooters
Sporthal	de	Slagen

De	Gaard	2
5146	AW,	Waalwijk

Neem	contact	op	met:

Communicatie Wedstrijdzaken Ledenadministratie

Copyright	®	BC	Langstraat	Shooters	2020

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	communicatie@langstraatshooters.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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