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Beste	{{voornaam}},

De	laatste	twee	competitieweekenden	staan	alweer	op	de
planning.	Komend	weekend	heeft	alleen	MU16	1	een

wedstrijd,	maar	het	weekend	daarna	is	het	weer	volle	bak
met	thuiswedstrijden	in	de	Zeine.	Kom	dan	gezellig	met

z'n	allen	aanmoedigen	voor	de	laatste	keer	van	dit
seizoen!

	

Uitslagen,	wedstrijden,	zaaldiensten	&	Club
Cup

Uitslagen
Vrijdag	6	mei
XU14	2	-	ABC	Basketball 52	-	22

Zondag	8	mei
MU16	2	-	BV	Rooi 51	-	37
XU10	-	Oirschot 14	-	47
MU18	-	BV	Rush 80	-	30
XU12	-	The	Black	Eagles 32	-	52
MU16	1	-	BC	Bladel 78	-	55
XU14	1	-	BV	Rush 42	-	40

Wedstrijden
Zaterdag	14	mei
15.15	uur	EVBV	Octopus	-	MU16	1
	

Club	Cup
1. MU18 100%	(5)
2. MU16	2 71.4%	(7)
3. VSE	1 56.3%	(16)
4. XU14	2 50.0%	(6)
5. MU16	1 37.5%	(8)
6. XU10 28.6%	(7)
7. XU14	1 25.0%	(8)
8. XU12 14.3%	(7)

Zaaldiensten
Zaterdag	14	mei
Geen	thuiswedstrijden.

Zondag	15	mei
Geen	thuiswedstrijden.

Nieuw(s)!

MU18	KAMPIOEN!
Afgelopen	zondag	speelde	MU18	de	kampioenswedstrijd.	En	die	hebben	ze	...	gewonnen!	Ze	zijn
daarmee	 kampioenen	 van	 de	 tweede	 helft	 van	 seizoen	 2021-2022!	 Meteen	 na	 de
wedstrijd	werden	de	jongens	gehuldigd	en	werden	de	medailles	uitgereikt.	MU18,	gefeliciteerd!	

Geslaagde	BBQ	als	seizoensafsluiter
Afgelopen	zondag	werd	de	SUPER	SUNDAY	afgesloten	met	een	heerlijke	BBQ!	Meer	dan	40	leden
en	 vrijwilligers	waren	 aanwezig	 om	het	 seizoen	 gezellig	 af	 te	 sluiten.	 Er	werd	 gezellig	 gekletst,
lekker	 gegeten	en	 super	 gebarbecued	 (met	 dank	aan	Marcel!).	 Bovendien	werd	Ron	nog	 in	 het
zonnetje	gezet	en	bekroond	tot	"Local	Living	Legend".	De	NBB	bestaat	dit	jaar	namelijk	75	jaar	en
willen	die	mijlpaal	benutten	om	een	aantal	vrijwilligers	van	de	lokale	verenigingen	persoonlijk	te
bedanken	 tijdens	 de	 Living	 Legends	 Night.	 Hiermee	 willen	 wij	 Ron	 dus	 bedanken	 voor	 zijn
waardevolle	inzet!

Local	Living	Legend	van	Langstraat	Shooters

Kortingscode	play-off	wedstrijden	Heroes	Den
Bosch

It's	play-off	time!	Het	eerste	BNXT	League	seizoen	nadert	in	rap	tempo	zijn	climax.	De	maanden
mei	en	juni	staan	in	het	teken	van	de	nationale	én	BNXT	play-offs,	die	uiteindelijk	zullen	bepalen
welke	clubs	zich	mogen	kronen	tot	Nederlands,	Belgisch	en	BNXT	kampioen.

Wie	komt	Heroes	mee	aanmoedigen?
Play-off	wedstrijden	 zijn	 speciaal.	 Aan	 alles	 voel	 je	 dat	 het	 er	 écht	 om	gaat.	 Spelers	 die	 boven
zichzelf	 uitstijgen,	 coaches	 die	 met	 tactische	 meesterzetten	 komen	 en	 niet	 te
vergeten:	 supporters	die	alle	decibellenrecords	verbreken	met	hard	geschreeuw	en	 luid	gejuich.
Dacht	je	dat	de	overwinningen	op	Antwerpen	en	Oostende	dit	seizoen	al	geweldig	waren?	Vooruit,
dat	 waren	 ze	 zeker,	 maar	 niets,	 absoluut	 níets,	 gaat	 boven	 een	 avondje	 Maaspoort	 in	 play-off
time!	

Korting	Brabants	Basketball	Convenant
Zoals	 bekend	 is	 er	 een	 korting	 van	 50%	 op	 de	 tickets	 voor	 leden	 van	 het	 Brabants	 Basketball
Convenant.	Eerder	hebben	we	hiervoor	al	een	kortingscode	gedeeld,	maar	sinds	vorige	week	heeft
Heroes	 een	 nieuwe	 ticketingpartner,	 GUTS	 Tickets.	 Het	 gevolg	 hiervan	 is	 dat	 er	 geen
kortingscodes	 meer	 zijn.	 In	 plaats	 daarvan	 is	 voor	 iedere	 Convenantclub	 een	 aparte	 ticketshop
aangemaakt	 met	 aangepaste	 prijzen	 (50%	 van	 de	 originele	 prijzen).	 Leden	 van	 Langstraat
Shooters	komen	in	deze	ticketshop	via	onderstaande	knop!

Ik	wil	tickets	kopen!

Wedstrijden	22	mei	in	andere	sporthal!
Op	zondag	22	mei	staan	de	allerlaatste	wedstrijden	van	dit	seizoen	gepland.	We	hebben	het	geluk
dat	we	dit	keer	het	seizoen	thuis	mogen	afsluiten!	Maar	in	verband	met	een	ander	evenement	in
Sporthal	 de	 Slagen,	 zullen	 deze	 wedstrijden	 gespeeld	 worden	 in	 Sporthal	 de	 Zeine
(Olympiaweg	12A,	Waalwijk)!

Trainingen	in	juni
Het	lijkt	alweer	lang	geleden,	maar	in	de	wintermaanden	hebben	de	trainingen	weer	een	tijd	stil
gelegen	door	corona.	We	hebben	daarom	besloten	om	alle	 teams	de	mogelijkheid	 te	geven	om
door	te	trainen	in	de	hele	maand	juni!	We	hopen	voor	die	tijd	ook	alle	nieuwe	teamindelingen	en
trainingstijden	 voor	 volgend	 seizoen	 rond	 te	 hebben,	 zodat	 we	 in	 juni	 al	 in	 de	 nieuwe
samenstellingen	kunnen	gaan	 trainen.	Daarover	 snel	meer	 informatie,	maar	houd	de	 trainingen
dus	nog	vrij	in	je	agenda	;-).	

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!	

Vorige	Time	Out	gemist?

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

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
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