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Beste {{voornaam}},
Afgelopen weekend was een druk weekend met maar liefst 5
uitwedstrijden. Drie van de teams wisten te winnen, waarmee
XU14 de eerste wedstrijd van dit seizoen won (lees verderop een
kort stukje hierover) én MU16 zich verzekerde van het
kampioenschap! Een erg leuk weekend dus weer. Wil jij ook een
leuk stukje over jouw wedstrijd in de Time Out? Stuur nu jouw
(korte of lange) wedstrijdverslag door naar communicatie!

Uitslagen, wedstrijden, zaaldiensten & Club Cup

Nieuw(s)!
Basketbal & corona
Nieuw per 13 november:
Er mag géén publiek aanwezig zijn bij zowel trainingen als wedstrijden.
Voor trainingen geldt dat de spelers afgezet en opgehaald kunnen worden bij de ingang van Sporthal de
Slagen.
Ouders met een taak (= tafelen) bij een wedstrijd, krijgen wel toegang tot de zaal, volgens onderstaande
geldende regels.
Onverminderd geldend:
Vanaf 6 november is het voor iedereen vanaf 18 jaar verplicht een coronatoegangsbewijs én ID te tonen
om toegang te kunnen krijgen tot de sporthal.
De gemeente heeft besloten om zelf uitvoering te geven aan deze verplichting, dus word je bij
binnenkomst gevraagd om je QR code én ID te laten zien.
Bij twijfel over je leeftijd (16-17-18 jaar is soms moeilijk te zien), kan het zijn dat er om je ID gevraagd
wordt.
Deze maatregelen gelden voor zowel wedstrijden als trainingen. Dus ook bij trainingen moet je een
geldige QR code laten zien.
Heb je geen geldige QR code, dan krijg je géén toegang tot de zaal.

Lees hier alle coronaregels bij BC Langstraat Shooters

Aangepaste trainingstijden vrijdagavond!
In verband met binnentrainingen van de hockey schuiven onze vrijdagavondtrainingen net zoals elk jaar weer
op. Vanaf vrijdag 2 december is de indeling als volgt:

Deze tijden gelden t/m de Kerstvakantie. Daarna zal opnieuw gekeken worden naar de teamindelingen en
trainingstijden.

XU14 wint eerste
wedstrijd van dit
seizoen!
Afgelopen zaterdag speelde XU14 alweer de
zesde wedstrijd van dit seizoen. De
tegenstander was opnieuw EVBV Octopus,
tegen wie de maand ervoor een spannende
wedstrijd nét werd verloren (29-35). Tijd
voor revanche dus! De wedstrijd in Vught
was wederom spannend, maar uiteindelijk
ging onze U14 er met de winst vandoor en
wonnen daarmee hun eerste wedstrijd van
dit seizoen! Eindstand: 33-45.

Helden van november
Op zaterdag 13 november stonden de dames- en herenrecreanten ingedeeld om het oud papier op te halen.
En wat was het weerbericht slecht...! Goed ingepakt in de regenjassen gingen Erna, Ramona, Bob en Ron met
wat frisse tegenzin aan de slag. Maar die jassen bleken uiteindelijk gelukkig niet nodig: slechts een beetje
miezer en verder droog totdat ze weer thuis kwamen, want toen kwam het met bakken uit de hemel. Wat een
geluk weer! Samen gooiden ze 12.480 kg, oftewel €562, in de vrachtwagens, wat de tussenstand voor dit
seizoen op €1913 zet.
Vrijwilligers, bedankt!

Save the date: Oliebollentoernooi 2021
Over minder dan 6 weken is het alweer Kerst
en dat betekent dat wij ook weer denken aan
het Oliebollentoernooi! Vorig jaar kon die
helaas niet doorgaan en ook dit jaar is het de
vraag wat er dan kan en mag volgens de
coronamaatregelen. Toch willen we deze dag
alvast aankondigen, zodat er zo veel mogelijk
leden én oudleden zijn als het wel door kan
gaan! Pak daarom je agenda er bij en schrijf
het "Oliebollentoernooi" alvast op voor
dinsdag 28 december! We informeren jullie
later over of en hoe dit eventueel plaats kan
vinden.
We hopen jullie dan allemaal te zien!

3X3 Kick Off Den Bosch
Zondag 28 november organiseren 3X3 Unites en Heroes Den Bosch een toffe 3X3 workshop in de Maaspoort
voor alle leden van het Babants Basketball Convenant. Tijdens deze workshop krijg je de fijne kneepjes van
het 3X3 basketball aangeleerd. Naast de 3X3 workshop krijg je een uitleg van het 3X3 project in Den Bosch en
wat hier allemaal voor kansen aan vast zitten voor jou! Daarnaast kan je je inschrijven voor de 3X3 Leader
Course. Wat deze 3X3 Leader Course (opleiding) precies inhoudt krijg je dan te horen, maar als je nu al wat
meer info wil hebben, kijk dan even op de website.
Inschrijving voor de 3X3 workshop en opleiding is gratis, wat je er allemaal voor terugkrijgt hoor je de 28ste!
Aanmelden kan via info@3x3unites.com onder vermelding van '3X3 Workshop Den Bosch'.

Vorige Time Out gemist?
Rabo ClubSupport: uitslag
Afgelopen week werd bekend hoeveel de Rabo ClubSupport actie dit jaar heeft opgeleverd. Langstraat
Shooters heeft dit jaar maar liefst €595,34 opgehaald! Iedereen die zijn of haar stem heeft uitgebracht:
heel erg bedankt!

Met korting naar wedstrijden van Heroes!
Heroes Den Bosch beleeft in de BNXT League een super start
van het basketballseizoen! En ze zijn nog lang niet klaar met
winnen :)
En zoals jullie weten is BC Langstraat Shooters sinds dit
seizoen ook aangesloten bij het Brabants Basketball
Convenant. Daar komen ze met een leuke actie, waarmee
leden van BC Langstraat Shooters recht hebben op korting op
de wedstrijdtickets van Heroes Den Bosch! Voor kinderen van
5 t/m 14 jaar kosten de kaarten €4,- en voor volwassenen
vanaf 15 jaar €8,- per stuk. Een korting van bijna 50% dus!
Tickets bestellen kan via de ticketshop. Met de code
'BCLangstraatShooters' wordt de korting dan automatisch verwerkt.
Tot op de tribune bij Heroes!

Aangepaste zaaldiensten t/m december
Inmiddels zijn er al een aantal wedstrijden verplaatst en verschoven en daar horen ook aangepaste
zaaldiensten bij. Alle zaaldiensten zijn ingevoerd in Sportlink, waardoor deze ook zichtbaar worden in je
persoonlijke programma in de Sportlink app.
Check je app en het aangepaste schema hieronder dus even om je zaaldienst niet te missen! 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.

Aangepast schema t/m december

Actie AH Janssen Waalwijk
Ook dit jaar doen we weer mee met de mega AH Jansen Sponsoractie! Spaar t/m 31 december mee voor
Duppies en doneer deze aan een goed doel of vereniging: bijvoorbeeld aan BC Langstraat Shooters!
Bij besteding van elke € 20,- ontvang je een GRATIS Duppie.
Elke Duppie is geld waard voor jouw vereniging!
Gespaarde Duppies zijn geldig t/m 31 december 2021.
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