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8	oktober,	9.00u
Ophalen	 oud	 papier
XU14
Stationsstraat,	Waalwijk

15	oktober,	20.30u
Heroes	Den	Bosch	vs.
Aris	 Leeuwarden
(BNXT)
De	 Maaspoort,	 Den
Bosch

19	oktober,	20.00u
Heroes	Den	Bosch	vs.
Parnü	 Sadam
(Eurocup)
De	 Maaspoort,	 Den
Bosch

30	oktober,	16.00u
Heroes	Den	Bosch	vs.
Den	 Helder	 Suns
(BNXT)
De	 Maaspoort,	 Den
Bosch

12	november,	9.00u
Ophalen	 oud	 papier
heren	recreanten	1
Stationsstraat,	Waalwijk

20	 november,	 12:00-
18:00u
SUPER	SUNDAY!
Sporthal	de	Slagen

Bekijk	de	webversie

Time	Out	||	Jaargang	10	||	Nummer	5
6	oktober	2022

	

Beste	{{voornaam}},

Afgelopen	weekend	was	een	geslaagde	SUPER	SATURDAY,	leuk
om	zoveel	support	in	de	sporthal	te	zien!	En	dat	support	kan

Heroes	Den	Bosch	ook	goed	gebruiken	tijdens	hun	Big	Birthday
Game!	Lees	snel	verder	om	te	lezen	wat	dat	betekent	en	om

tickets	te	bestellen	voor	slechts	€5	per	stuk!	Laten	we	met	zoveel
mogelijk	Langstraat	Shooters	leden	ze	aanmoedigen!	

	

	

Op	de	agenda	...

Wedstrijden,	zaaldiensten,	uitslagen	&	Club
Cup

Wedstrijden

Vrijdag	7	oktober	

19:00	uur	XU12	-	ELBC

Zondag	9	oktober
	

14:00	uur	VSE	1	-	Agathos	(Vlijmen)

Uitslagen

Zaterdag	1	oktober

MU16	-	Ardito	|	14	-	81
XU12	-	Biks	Shots	|	5	-	55
XU14	1	-	OBC	|	33	-	57

MU20	-	Biks	Shots	|	70	-	44
XU10	-	Biks	Shots	|	9	-	45
XU14	2	-	Oirschot	|	29	-	73
MU18	-	High	Five	|	44	-	30
VSE	1	-	BV	Souburg	|	41	-	38

Club	Cup

Stand	op	6	oktober:
	

XU14	1 33.3%	(3)
MU20 50%	(2)
VSE	1 50%	(2)	
MU18 50%	(2)
XU10	 0%	(3)
XU12		 0%	(3)
MU16 0%	(3)
XU14	2	 0%	(3)

Nieuw(s)!

Week	van	de	scheidsrechter
Van	 zaterdag	 1	 tot	 en	met	 zondag	 9	 oktober	 vindt	 de	Week	 van	 de	 Scheidsrechter	 plaats.	 In	 deze
speciale	week	zetten	we	de	scheidsrechters	weer	gezamenlijk	in	het	welverdiende	zonnetje!	Zo	hebben	we
alle	scheidsrechter	van	afgelopen	zaterdag	tijdens	onze	SUPER	SATURDAY	bedankt	met	een	kleinigheidje.
En	 we	 willen	 van	 deze	 gelegenheid	meteen	 gebruik	 maken	 om	 álle	 spelers	 en	 vrijwilligers	 die	 zich	 als
scheidsrechter	(of	op	een	andere	manier)	inzetten	heel	erg	te	bedanken!

Update	legionellabesmetting	Sporthal	de
Slagen

Update	6	oktober:	
Er	 is	 een	 tijdelijke,	 maar	 zeker	 ook	 veilige	 oplossing	 gekozen,	 zodat	 we	 in	 ieder	 geval	 voorlopig	 weer
beperkt	 kunnen	 douchen.	Deze	 oplossing	 bestaat	 uit	 het	 vervangen	 van	 de	 huidige	 douchekoppen	 voor
douchekoppen	met	een	legionella	filter.	Voorlopig	gaat	deze	oplossing	toegepast	worden	in	kleedkamers
3,	4,	5	en	6.	In	deze	kleedkamers	kan	dus	gedoucht	worden,	in	de	andere	nog	niet!	Deze	situatie	zal	zo
blijven	tot	we	een	structurele	oplossing	hebben,	zodat	de	andere	kleedkamers	ook	weer	volledig	bruikbaar
zijn.
	
Hiervoor	vragen	we	 jullie	begrip	en	 flexibiliteit,	 omdat	het	dus	voor	 zou	kunnen	komen	dat	er,	 indien	er
gedoucht	wordt,	ook	andere	teams	cq	verenigingen	in	de	kleedkamer	aanwezig	zouden	kunnen	zijn.
	

Heroes	Den	Bosch:	Big	Birthday	Game!
Pak	meteen	je	agenda	erbij	en	maak	zaterdag	15	oktober	vrij,	want	dan	is	het	één	groot	basketballfeest
in	 de	Maaspoort.	 Heroes	Den	Bosch	 speelt	 deze	 avond	 tegen	Aris	 Leeuwarden	 zijn	 eerste	BNXT	 League
thuisduel	van	het	seizoen	en	alsof	dat	nog	niet	voldoende	reden	voor	een	feestje	is,	vieren	we	deze	avond
ook	 nog	 eens	 twee	 hele	 bijzondere	 verjaardagen!	Onze	 club	 bestaat	 18	 oktober	 namelijk	 70	 jaar	 en	 de
Maaspoort	 (lees:	 de	mooiste	 basketballarena	 van	 het	 land!)	 bestond	 afgelopen	 2	 september	 alweer	 40
jaar.	Heroes	vs.	Aris	op	zaterdag	15	oktober	dopen	we	daarom	om	tot	Big	Birthday	Game!
	
Alle	tickets	5	euro!
Omdat	 we	 het	 feestje	 graag	 met	 zoveel	 mogelijk	 Bossche	 basketballfans	 vieren,	 hebben	 we	 een	 hele
bijzondere	actie:	álle	tickets	5	euro!	Ga	snel	naar	de	ticketshop	en	zorg	dat	je	erbij	bent.

Langstraat	Shooters	op	de	tribune!
Het	 lijkt	 ons	 leuk	 om	met	 zoveel	 mogelijk	 spelers	 (en	 broertjes/zusjes/ouders/vrienden)	 van	 Langstraat
Shooters	naar	de	wedstrijd	te	gaan!	Dus	trommel	 je	teamgenoten	bij	elkaar	en	 laten	we	er	met	z'n	allen
een	leuke	avond	van	maken!

Ticketverkoop	voor	WK-	en	EK-
kwalificatiewedstrijden	van	start

Het	wordt	een	drukke	interland	maand	in	november.	Zowel	de	mannen	als	vrouwen	komen	in	actie!

Op	11	november	 spelen	de	Orange	Lions	 (m)	 thuis	 tegen	Oekraïne.	Twee	weken	 later	 spelen	de	Orange
Lions	 (v)	 tegen	Tsjechië	 voor	 een	plaats	 op	EuroBasket	2023.	Beide	wedstrijden	worden	gespeeld	 in	het
Topsportcentrum	in	Almere.

Tickets	voor	beide	wedstrijden	zijn	te	krijgen	via	de	onderstaande	link:

Tickets

Vorige	Time	Out	gemist?

(Voorlopige)	zaaldiensten
	
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	hulp	is	welkom!

Schema	t/m	december	2022

Ook	dit	seizoen	met	50%	korting	naar
Heroes!

Na	een	succesvol	pre-season,	waarin	Heroes	net	als	vorig	 jaar	geen	wedstrijd	verloor,	gaat	ook	voor	hen
het	seizoen	officieel	van	start.	En	dat	doen	ze	natuurlijk	het	liefst	met	zo	veel	mogelijk	publiek!	

Als	lid	van	het	Brabans	Basketball	Convenant	kunnen	alle	leden	van	BC	Langstraat	Shooters	-	net	als	vorig
seizoen	-	met	50%	korting	naar	de	wedstrijden	van	Heroes	Den	Bosch	in	de	Maaspoort.	Een	zeer	scherp
aanbod	 dus!	 Wil	 jij	 hier	 ook	 gebruik	 van	 maken?	 Koop	 dan	 je	 tickets	 via	 de	 speciale	 ticketshop	 voor
Langstraat	Shooters,	waar	je	tickets	kunt	bestllen	met	50%	korting	ten	opzichte	van	de	reguliere	prijs.	Zo
kan	je	voor	€7,50	(18+)	of	€3,75	(5	t/m	17	jaar)	naar	wedstrijden	gaan.	Binnenkort	gaan	de	eerste	home
games	voor	de	BNXT	league	in	de	verkoop	en	deze	zullen	dan	automatisch	in	de	shop	verschijnen.	

Koop	je	tickets	voor	Heroes	Den	Bosch	hier!

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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