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Aangezien	 voor	 de	 meeste	 teams	 komend
weekend	de	 laatste	wedstrijd	gepland	staat,
willen	wij	iedereen	vragen	om	daarna	zo	snel
mogelijk	 je	 wedstrijdtenue	 in	 te	 leveren	 bij
jouw	 trainer,	 coach	 of	 bij	 iemand	 van	 de
familie	Hovenier.	We	kunnen	dan	alle	tenues
weer	 verzamelen,	 sorteren	 en	 klaar	 maken
voor	komend	seizoen!

Bekijk	de	webversie
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Beste	{{voornaam}},

De	laatste	wedstrijden	zijn	gespeeld,	maar	gelukkig
kunnen	we	nog	3,5	week	trainen	totdat	de	sporthal	weer

dicht	gaat	voor	de	zomer.	Lees	in	deze	Time	Out	de
laatste	nieuwtjes	nog!

	

Uitslagen,	wedstrijden,	zaaldiensten	&	Club
Cup

Uitslagen
Zondag	22	mei
MU16	1	-	Barons 52	-	59
XU10	-	High	Five 31	-	27
XU14	2	-	OBC 71	-	62
VSE	1	-	OBC 35	-	61
MU18	-	EBBC 20	-	0	
XU12	-	EBBC 16	-	68	

Vrijdag	3	juni
EVBV	Octopus	-	VSE	1 50	-	19

Club	Cup
1. MU18 100%	(6)
2. MU16	2 71.4%	(7)
3. VSE	1 50.0%	(18)
4. XU14	2 50.0%	(6)
5. MU16	1 40.0%	(10)
6. XU10 37.5%	(8)
7. XU14	1 25.0%	(8)
8. XU12 12.5%	(8)

Nieuw(s)!

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	 trainen	 door	 met	 de	 teamindelingen	 en	 op	 de
trainingstijden	zoals	we	gewend	zijn.	De	laatste	trainingen	zijn	op	dinsdag	28	juni.

Wedstrijdtenues	inleveren!

Tickets	halve	finale	BNXT	play-offs	nu
verkrijgbaar!

May	 29,	 2022	 -	 The	 day	 it	 finally	 came	 home!	 Heroes	 Den	 Bosch	 is	 zondag	 voor	 de
zeventiende	keer	kampioen	van	Nederland	geworden	en	ontzettend	veel	leden	van	het	Brabants
Basketball	 Convenant	 hebben	 het	 (de	 wedstrijden	 en	 de	 huldiging)	 van	 dichtbij	 meegemaakt.
Geweldig	om	zo'n	grote	groep	(jonge)	basketballliefhebbers	samen	te	zien	genieten!

Terwijl	we	natuurlijk	nog	volop	terugblikken	en	de	euforie	er	nog	goed	inzit,	kijken	we	toch	ook	al
vooruit	 naar	 de	 spectaculaire	 eindfase	 van	de	 competitie:	 de	BNXT	play-offs.	 Als	 kampioen	 van
Nederland	is	Heroes	Den	Bosch	geplaatst	voor	de	halve	finale.	Hetzelfde	geldt	voor	Filou	Oostende
als	 kampioen	 van	 België.	 Heroes	 neemt	 het	 in	 de	 halve	 finale	 op	 tegen	 Donar	 Groningen	 of
Kangoeroes	 Basket	 Mechelen,	 die	 vrijdag	 de	 beslissende	 wedstrijd	 in	 hun	 tweeluik	 van	 de
kwartfinale	afwerken.

Thuisvoordeel
Nu	 wordt	 het	 ingewikkeld,	 dus	 let	 goed	 op!	 Kijkend	 naar	 de	 eindstand	 in	 de	 Elite	 Gold,	 staat
Heroes	Den	Bosch	áchter	Kangoeroes	Basket	Mechelen	en	vóór	Donar	Groningen.	Dit	betekent	dat
Heroes	 in	 de	 halve	 finale	 van	 de	 BNXT	 play-offs	 thuisvoordeel	 heeft	 wanneer	 het	 tegen	 Donar
speelt,	maar	niet	wanneer	Kangoeroes	de	tegenstander	 is.	Omdat	het	 in	de	BNXT	play-offs	gaat
om	één	uit-	en	één	thuiswedstrijd,	wil	 thuisvoordeel	zeggen	dat	 je	de	tweede	wedstrijd	 in	eigen
huis	speelt.

Speelschema
Voor	het	speelschema	betekent	dit	dat	er	twee	opties	zijn.

Optie	1:	Donar	Groningen	is	de	tegenstander
Zondag	5	juni	-	15:00	uur:	Donar	vs.	Heroes
Dinsdag	7	juni	-	20:00	uur:	Heroes	vs.	Donar

Optie	2:	Kangoeroes	Basket	Mechelen	is	de	tegenstander
Zondag	5	juni	-	15:00	uur:	Heroes	vs.	Kangoeroes
Dinsdag	7	juni	-	20:00	uur:	Kangoeroes	vs.	Heroes

Ticketverkoop	(met	korting	voor	leden	Convenant)
Tickets	 voor	 de	 home	game	 in	 de	 halve	 finale	 van	 de	BNXT	play-offs	 zijn	 nu	 verkrijgbaar,	 voor
leden	 van	 het	 Brabants	 Basketball	 Convenant	 weer	met	 50%	 korting.	 Iedereen	 van	 Langstraat
Shooters	kan	tickets	met	de	korting	bestellen	via	deze	persoonlijke	shoplink	van	de	club.		

Ik	wil	tickets	kopen!

Vorige	Time	Out	gemist?

Helden	van	mei
Afgelopen	zaterdag	was	het	de	beurt	aan	MU16	om	het	oud	papier	op	te	halen.	Het	was	gelukkig
weer	heerlijk	weer	om	te	 lopen!	Hoewel	het	een	5-weekse	maand	was	(en	de	hoeveelheid	kilo's
normaal	gesproken	dus	hoger	zou	moeten	zijn	zijn),	was	de	opbrengst	daar	niet	naar...	Maar,	toch
werd	er	voor	€482	oud	papier	opgehaald,	oftewel:	er	is	10.700	kg	in	de	vrachtwagens	gegooid!	In
totaal	komt	de	stand	voor	dit	seizoen	daarmee	op	107.620	kg,	dus	€4843.	Vrijwilligers,	bedankt
weer!	

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!	

Sponsoren

BC	Langstraat	Shooters
Sporthal	de	Slagen

De	Gaard	2
5146	AW,	Waalwijk

Neem	contact	op	met:

Communicatie Wedstrijdzaken Ledenadministratie
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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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