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Beste	{{voornaam}},

Komende	zondag	is	het	de	laatste	SUPER	SUNDAY	in
Sporthal	de	Slagen	van	dit	seizoen!	We	hopen	jullie

daarom	allemaal	te	zien	in	de	sporthal!

	

Uitslagen,	wedstrijden,	zaaldiensten	&	Club
Cup

Zaaldiensten
Vrijdag	6	mei
18.45	uur	XU14	2	-	ABC	Basketball
Veld:	4
Tafel:	Ouders
Scheidsrechters:	Ron	Hovenier	&	??

Zondag	8	mei
12.30	uur	MU16	2	-	BV	Rooi
Veld:	1
Tafel:	Ouders
Scheidsrechters:	Joey	Klerks	&	??

12.30	uur	XU10	-	Oirschot
Veld:	3
Tafel:	Ouders
Scheidsrechters:	Kenan	Rezovic	&	Erman
Keles

14.15	uur	MU18	-	BV	Rush
(kampioenswedstrijd!)
Veld:	1
Tafel:	Kevin	Klerks	&	Lisa	Santegoets
Scheidsrechters:	Esmee	van	der	Steen	&
??

14.15	uur	XU12	-	The	Black	Eagles
Veld:	3
Tafel:	Ouders
Scheidsrechters:	Anouk	Basters	&	Pepijn
Coomans

16.00	uur	MU16	1	-	BC	Bladel
Veld:	1
Tafel:	Ouders
Scheidsrechters:	Nicky	Hovenier	&	Renée
Hovenier

16.00	uur	XU14	1	-	BV	Rush
Veld:	3
Tafel:	Ouders
Scheidsrechters:	Baran	Timur	&	Thijn
Doremans

Uitslagen
Zaterdag	30	april
Gennep	Cougars	-	VSE	1 19	-	50

Zondag	1	mei
MU16	1	-	Eastwood	Tigers 65	-	63
MU18	1	-	Grave 75	-	53
XU14	1	-	Barons 54	-	34

Club	Cup
1. MU18 100%	(4)
2. MU16	2 66.7%	(6)
3. VSE	1 56.3%	(16)
4. XU14	2 40.0%	(5)
5. XU10	 33.3%	(6)
6. MU16	1 28.6%	(7)
7. XU12	 16.7%	(6)
8. XU14	1 14.3%	(7)

Wedstrijden
Vrijdag	6	mei
18.45	uur	XU14	2	-	ABC	Basketball

Zondag	8	mei
12.30	uur	MU16	2	-	BV	Rooi
12.30	uur	XU10	-	Oirschot
14.15	uur	MU18	-	BV	Rush	-->>
(kampioenswedstrijd!)
14.15	uur	XU12	-	The	Black	Eagles
16.00	uur	MU16	1	-	BC	Bladel
16.00	uur	XU14	1	-	BV	Rush

Nieuw(s)!

100%	winst	afgelopen	weekend!
Afgelopen	weekend	 stonden	 er	 vier	 wedstrijden	 gepland	 en	 zoals	 jullie	 bij	 de	 uitslagen	 kunnen
zien,	zijn	alle	wedstrijden	gewonnen!	Daarmee	zijn	ook	alle	teams	van	de	0%	af	in	de	Club	Cup.
Een	erg	mooie	prestatie!	

En	 daarom	 ook	 een	 leuk	 moment	 voor	 een	 aantal	 wedstrijdverslagen.	 Lees	 hieronder	 hoe	 de
teams	afgelopen	weekend	de	wedstrijden	wonnen:

MU18	vs.	Grave	(75	-	53)
Deze	 zondag	 had	 U18	 een	 wedstrijd
tegen	 Grave.	 Van	 tevoren	 hadden	 we
bedacht	 dat	 dit	 een	 redelijk	 spannende
wedstrijd	 zou	 worden,	 aangezien	 Grave
2de	 stond	 in	 de	 competitie	 en	 we	 uit
tegen	 Grave	 maar	 met	 60-61	 hadden
gewonnen!	 Hoewel	 we	 in	 vergelijking
met	 deze	 wedstrijd	 wel	 met	 met	 meer
spelers	 waren	 en	 thuis	 speelden,
eindigde	het	eerste	kwart	met	14-9	voor
ons.	 Dit	 was	 toch	 wel	 een	 redelijk	 lage
score	en	we	stonden	niet	op	ons	best	te
verdedigen.	 Maar	 het	 tweede	 kwart
kwamen	we	er	goed	uit	met	een	sterke
defense	 en	 veel	 punten	 waarvan	 18	 in
dit	 kwart	 van	 Thijn!	 Daarmee	 eindigde
dit	kwart	met	een	score	van	38	-	17.

Er	was	niet	heel	veel	aan	op	 te	merken
en	we	speelde	de	 tweede	helft	eigenlijk
redelijk	hetzelfde	als	de	eerste	helft.	We
verdedigden	 alleen	 wel	 wat	 slordiger,
waardoor	we	veel	fouten	maken	en	veel
tegenscores	 kregen.	 De	 wedstrijd
eindigde	hierdoor	met	een	score	van	75-
53!	 Het	 was	 uiteindelijk	 wel	 een	 goede
overwinning	 in	 een	wedstrijd	 die	 vooral
beslist	werd	in	het	tweede	kwart!	

~	Rob	uit	U18

XU14	1	vs.	Barons	(54	-	34)
Afgelopen	zondag	stond	voor	de	jongens
onder	 14-1	 de	 voorlaatste	 wedstrijd	 op
het	 programma.	We	 speelden	 tegen	 de
Barons	 uit	 Breda.	 De	 uitwedstrijd	 tegen
hen	hadden	we	verloren,	dus	we	wilden
nu	heel	graag	winnen!	

We	 waren	 met	 8	 spelers	 aanwezig.	 We
begonnen	 het	 eerste	 kwart	 al	 meteen
goed.	 We	 hadden	 al	 snel	 10	 punten
voorsprong.	 	 Deze	 voorsprong	 hebben
we	 de	 hele	 wedstrijd	 behouden.	 We
waren	fel	in	onze	verdediging,	en	wisten
vaak	de	rebound	te	pakken	en	te	scoren.
We	wonnen	de	wedstrijd	met	53-34!

~	Niek	uit	U14	1

MU16	 1	 vs.	 Eastwood	 Tigers	 (65	 -
63)
Afgelopen	 zondag	 heeft	 M16-1	 het
opgenomen	 tegen	 Eastwood	 Tigers.	 De
wedstrijd	 ging	 van	 start	 en	 al	 snel	 was
het	 enorme	 score	 verschil	 te	 zien.	 De
ene	 naar	 de	 andere	 bal	 vloog	 door	 het
net.	 Het	 eerste	 kwart	 werd	 beëindigd
met	een	uitslag	van	5-23.	De	winst	was
toen	 al	 ver	 te	 zoeken...	 Maar	 we
besloten	 er	 het	 beste	 van	 te	maken	 en
speelden	door.	Het	tweede	kwart	werden
er	 dubbel	 zoveel	 punten	 gemaakt
vergeleken	met	het	voorafgaande	kwart.
De	 eerste	 helft	 eindigde	M16-1	 daarom
met	17-34.

Wij	 kregen	 tien	 minuten	 pauze	 waarin
we	het	 plan	 van	aanpak	bespraken.	Wij
hadden	 inmiddels	 het	 spel	 van	 de
tegenstander	 uitgevogeld	 en	 besloten
hierop	 in	 te	 spelen.	 Er	 werd	 beter
doorgepasst	 en	 samengespeeld.	 Ook
werden	 er	 meer	 rebounds	 gepakt.	 Dit
zorgde	 voor	 een	 toename	 in	 score	 van
maar	 liefst	 22!	 punten	 in	 het	 derde
kwart	 met	 een	 stand	 van	 39-46.	 De
wedstrijd	werd	steeds	spannender	en	de
winst	kwam	weer	in	zicht!

Met	6:19	minuten	op	de	klok	stond	M16-
1	 nog	 maar	 met	 één	 punt	 achter.	 35
seconden	 later	 stond	 het	 53-52.	 M16-1
stond	vóór!	Vanaf	dat	moment	ging	het
bergopwaarts,	 totdat	 de	 klok	 1:03
aantikte.	Langstraat	maakte	een	P2.	Het
stond	 65-59.	 Beide	 vrijeworpen	 werden
geraakt.	Nu	was	er	nog	maar	een	score
verschil	 van	 vier	 punten	 en	 nog	 maar
één	minuut	op	de	klok.	Eastwood	kon	de
winst	nog	pakken...	Op	9	minuut	57	van
het	 laatste	 kwart	 scoorden	 zij	 ook	 nog
een	lay-up.	De	stand	stond	op	65-63	en
nog	 3	 seconden	 op	 de	 klok.	 Langstraat
kreeg	 nog	 twee	 vrijeworpen	 die	 beide
werden	 gemist...	 De	 bal	 werd	 nog	 een
laatste	keer	uitgenomen	door	Eastwood,
maar	 er	 werden	 gelukkig	 geen	 scores
meer	gemaakt:	M16-1	won	de	wedstrijd
met	een	eindstand	van	65-63!	

~	Roufayda	uit	U16	1

VSE	1	vs.	Gennep	Cougars	(19	-	50)
Voor	 het	 damesteam	 stond	 afgelopen
weekend	alweer	de	16e	wedstrijd	op	de
planning.	 Dit	 keer	 tegen	 Gennep
Cougars,	 wie	 onderaan	 staan	 in	 de
stand,	 maar	 nog	 maar	 8	 wedstrijden
hadden	gespeeld...

Na	van	de	ene	in	de	andere	verbazing	te
zijn	 gevallen	 (geen	 ballen	 aanwezig,
scheve	 baskets,	 geen	 tablet	 aanwezig
etc.	 etc.)	 begonnen	 we	 toch	 aan	 de
wedstrijd.	 Gelukkig	 konden	we	 allemaal
ons	koppie	er	bij	houden	en	focussen	op
ons	eigen	spel!	We	begonnen	vrij	rustig,
maar	direct	met	een	voorsprong	aan	de
wedstrijd.	Daarna	kwamen	we	wat	meer
los,	 werden	 feller	 in	 zowel	 aanval	 als
verdediging	en	lieten	de	voorsprong	niet
meer	gaan!	Een	mooi	staaltje	teamwerk
:)

~	Renée	uit	VSE	1

Kampioenswedstrijd	MU18!
Zoals	 jullie	 hierboven	 kunnen	 lezen,	 heeft	 MU18	 vorige	 week	 hun	 wedstrijd	 gewonnen.	 Dat
betekent	dat	ze	komende	zondag	écht	hun	kampioenswedstrijd	gaan	spelen:	winnen	ze	die,	dan
zijn	ze	kampioen	van	seizoen	2022-2023!	En	dan	worden	ze	uiteraard	ook	meteen	gehuldigd...

Kom	ze	dus	vooral	aanmoedigen	in	Sporthal	de	Slagen!	

Bereikbaar	via	Whatsapp!
	 	

Goed	 nieuws!	 Vanaf	 nu	 is	 BC	 Langstraat	 Shooters	 ook	 bereikbaar	 via	 Whatsapp	 (klik	 op	 logo
hierboven).	Voor	de	meeste	vragen	over	trainingen	en	wedstrijden	kan	je	nog	steeds	bij	je	eigen
trainer	of	coach	terecht.	Maar	heb	 je	 leuke	nieuwtjes	en/of	 foto's	om	te	delen	 in	de	Time	Out	of
heb	je	een	algemene	vraag?	Stuur	die	dan	gerust!	

BBQ	8	mei	2022!
->	 Nog	 niet	 aangemeld	 en	 wil	 je	 wel	 mee	 BBQ'en?	 Vraag	 dan	 even	 naar	 de
mogelijkheden!	

We	willen	het	seizoen	graag	leuk	afsluiten	met	iedereen!	Op	zondag	8	mei	(let	op:	eerder	stond
er	 foutief	zaterdag)	 is	 de	 laatste	SUPER	SUNDAY	 in	 Sporthal	 de	 Slagen	 van	 dit	 seizoen.	We
hebben	 een	 dag	 vól	 met	 wedstrijden,	 van	 jong	 tot	 oud.	 Van	 12:00	 -	 18:00	 uur	 staan	 er
verschillende	 wedstrijden	 gepland.	 En	 om	 het	 dan	met	 z'n	 allen	 leuk	 en	 gezellig	 af	 te	 sluiten,
organiseren	we	aanslutiend	een	lekkere	BBQ!

Werkzaamheden	Piet	Klerxplein!
Van	maandag	2	t/m	zaterdag	7	mei	zijn	er	werkzaamheden	aan	de	rotonde	Piet	Klerxplein	(vlak	bij
Sporthal	de	Slagen).	Zie	het	bericht	van	de	gemeente	hieronder.	

Kort	gezegd	betekent	het	dat	de	rotonde	bovenaan	bij	Sporthal	de	Slagen	niet	bereikbaar	is	(zie
rode	 kruis	 hieronder).	De	parkeerplaats	 is	wel	 bereikbaar	 via	 een	 tijdelijke	 omweg	 (zie	 rode	pijl
hieronder)	Volg	hiervoor	de	omleidingsborden!

Vorige	Time	Out	gemist?

Helden	van	april
Op	zaterdagochtend	9	april	was	het	de	beurt	aan	de	heren	recreanten	om	het	oud	papier	op	te
halen.	Helaas	kregen	ze	een	flinke	regen-	en	hagelbui	over	zich	heen,	maar	dat	mocht	zo	te	zien
de	pret	niet	drukken	;-).	

Samen	 haalden	 ze	 10.280	 kg	 oud	 papier	 op,	 goed	 voor	 €463.	 De	 stand	 voor	 dit	 seizoen	 komt
daarmee	al	op	96.920	kg,	oftewel	€4361.	Heren,	bedankt!	

Vernieuwde	zaaldiensten	t/m	mei
In	verband	met	een	aantal	wedstrijdwijzigingen	en	verschuivingen,	zijn	de	zaaldiensten
t/m	mei	opnieuw	bekeken	en	gepland.	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.

Nieuw	zaaldienstschema	t/m	mei	2022

En	ook	voor	de	laatste	weekenden	zijn	nog	een	aantal	openstaande	taken.	Wie	kan	ons	helpen
om	 één	 (of	 meerdere)	 van	 deze	 gaten	 in	 te	 vullen?	 Stuur	 dan	 even	 een	 mailtje	 naar
wedstrijdzaken!	

Openstaande	zaaldiensten

Sponsoren

BC	Langstraat	Shooters
Sporthal	de	Slagen

De	Gaard	2
5146	AW,	Waalwijk

Neem	contact	op	met:

Communicatie Wedstrijdzaken Ledenadministratie

Copyright	®	BC	Langstraat	Shooters	2022

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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