Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

1964 - 2016

De Time Out is het clubblad van S.B.V. Juventus. Hierin vind je nuttige en luchtige
informatie over je vereniging.
Bijdragen kunnen gemaild worden naar:

timeout@sbv-juventus.nl

Als je bijdrage binnenkomt wanneer de volgende Time Out al gemaakt is, dan komt het
automatisch in de volgende uitgave.
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Onze Sponsoren
Sima Sport

http://sima-sport.nl

Latina Vertalingen

latina.vertalingen@kabelfoon.nl

IZsign

http://izsign.nl

Renza Airflow Solutions

erdal@renza-airflow.nl

HAM Schilders

http://www.ham-schilders.nl

Ook sponsor worden? Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
sponsoring@sbv-juventus.nl
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Playstation Toernooi
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Vrijwilligers Gezocht
Hierbij vragen wij alle leden, ouders van leden en allen die zich voor ons kunnen en
willen inzetten, zich op te geven als vrijwilliger of organisator van een evenement
komend seizoen!
Denk dan aan het organiseren of helpen bij bijvoorbeeld het mixtoernooi, een
Jeugdtoernooi, Kaartavond, een Dartavond, de kantine bemannen tijdens wedstrijden, etc.
Ideeën voor activiteiten zijn er genoeg, maar we zoeken nu nog de daadkracht! Advies en
ondersteuning kan men krijgen van de huidige vrijwilligers. Zij kunnen en willen adviseren,
maar hebben geen tijd om dergelijke activiteiten op touw te zetten naast hun huidige en
veelal bestaande taken.
Het gaat om het belang van de club!
Alle hulp is welkom!
U kunt zich opgeven bij activiteiten@sbv-juventus.nl
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
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Trainingen
De trainingen van je eigen team zijn te vinden op de website:
http://www.sbv-juventus.nl/trainingen
Maandag
18.00-19.15 - X2-1 (John/Shanti)
18.00-19.15 - X0-1 (Vincent/Sergey)
19.15-20.30 - M4-1 (Marieke)
19.15-20.30 - M8-1 (Chantal/Liesje)
20.30-21.45 - HS-1 (Peter/Michel)
Dinsdag
17.45-19.00 - X2-2 trainend (Imaad)
17.45-19.00 - J4-1 (Dejan)
19.00-20.15 - H2-1 (Marion)
20.15-21.30 - HS-2 (zelf)
20.15-21.30 - HS-3 (zelf)
Kun je niet komen, meld dit dan tijdig bij je
trainer op de afgesproken manier. Dan
kunnen de trainers daar hun trainingen op
afstemmen.

Woensdag
17.45-19.00 - M8-1 (Chantal/Liesje)
17.45-19.00 - J4-1 (Dejan)
19.00-20.15 - M4-1 (Marieke) - (halve zaal)
20.15-21.30 - DS-1 (zelf)
20.15-21.30 - HS Recreanten (zelf)
Donderdag
18.00-19.15 - X2-1 (John/Shanti)
18.00-19.15 - X0-1 (Vincent/Sergey)
19.15-20.30 - J8-1 (Erdal/Pedro)
19.15-20.30 - H2-1 (Marion)
20.30-21.45 - HS-1 (Peter/Michel)
Vrijdag
19.00-20.15 - J8-1 (Erdal/Pedro)

7

Schoolbasketbal Toernooi
Woensdag 27 januari is het jaarlijkse schoolbasketbal toernooi weer gehouden in Sportzaal
Oost. Een samenwerking tussen Juventus en Lentiz Life College in opdracht van de
Gemeente Schiedam.
Met een totaal van 11 scholen verdeeld in 3 poules ging de dag van start. Verschillende
scholen waren ook voorzien van één of meerdere spelers van XU12. Dit zorgde voor een
extra onderlinge sportieve rivaliteit bij de wedstrijden.
Toen alle stof was opgewaaid werden er drie scholen poule winnaar en moesten direct
weer aan de bak om te bepalen wie kampioen van 2016 zou gaan worden. Deze drie
scholen waren De Violier, Het Startblok en El Furkan. Na een aantal spannende wedstrijden
kwam hier de volgende uitslag uit:
1. El Furkan
2. De Violier (met David Effey van U12)
3. Het Startblok (met Ersin Aslan van U12)

Een tweede onderdeel van het toernooi was de shoot-out competitie. Iedereen die mee
wilde doen moest 10 vrije worpen nemen. Hier moest de winnaar uit komen. Dit bleek
echter alleen niet zo simpel. Renske en Vasco, beiden van St. Bernardus en XU12-1, hadden
allebei net zoveel vrije worpen raak geschoten. Hierdoor was er
een finale shoot-out nodig tussen de twee spelers.
Beide begonnen zenuwachtig met een misser, maar hierna gooide
Vasco alle schroom van zich af en raakte alle overige vier schoten
in zijn serie. Renske kon dit niet meer goedmaken en eindigde als
tweede met twee rake schoten.
Gefeliciteerd beiden!
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Sponsorkliks
We zijn aangesloten bij Sponsorkliks, maar wat is dit nu precies?
Van Sponsorkliks.com:
“SponsorKliks is het grootste affiliatenetwerk voor (sport)verenigingen, sporters, scholen,
goede doelen en overige non-profitorganisaties en laat leden en supporters gratis
sponsoren.
Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan Juventus, zonder dat het
u een cent extra kost!
Reserveer een restaurant online via Dinnersite.nl of bestel online een pizza via o.a.
Thuisbezorgd en Juventus ontvangt geld in de clubkas. Via de categorieën boven in het
menu (zie link onderin) kunt u tevens bij diverse webwinkels bestellen. Een percentage van
het aankoopbedrag gaat dan ook naar Juventus. En nogmaals, het kost u niets extra!
Wilt u Juventus ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online
aankopen doet via de SponsorKlikspagina van uw club. Voor u een kleine moeite, voor
Juventus directe inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden dit zouden doen?
Vertel dit daarom door aan andere mensen die Juventus een warm hart toedragen.”
Op onze website staan een paar populaire webshops, maar daaronder staat ook een link
naar het volledige aanbod. Mocht u een aankoop via internet willen doen, ga dan via
Sponsorkliks zodat de vereniging steun krijgt. Ieder klein beetje helpt!

http://www.sponsorkliks.com/partners.php?club=4130&v=website&cn=nl&ln=nl
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All Star Challenge
Tijdens deze middag staat het ‘NBA Allstar Weekend’ centraal!
De activiteitencommissie heeft een aantal ‘Allstar challenges’ voor de leden klaar staan,
onder andere een ‘Skills Challenge’ en verschillende ‘Shot Contests’.
Iedereen kan zich inschrijven voor alle ‘Allstar Challenges’. Moge de beste winnen! De
winnaars worden op de ‘Wall of Fame’ vereeuwigd! Daarnaast krijgen ze na afloop ook nog
een prijs.
Na de ‘Allstar Challenges’ wordt de eerste ‘Juventus Allstar Game’ gespeeld.
Binnenkort komt er een ‘Allstar-recruiter’ langs bij alle trainingen om te kijken wie de echte
Allstars zijn binnen Juventus. Dus doe komende weken goed je best tijdens de trainingen en
wedstrijden. Wie weet kom jij in aanmerking voor een speciale plek in één van de Allstar
teams!
Wanneer: Zaterdag 27 februari – 16:00-20:00 uur
Plaats: Sporthal Oost
Wie: Iedereen is welkom!
Aanmelden via de website
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Wist u dat?
De leeftijd van de jongste leden steeds lager lijkt te worden?
Er steeds meer ‘oudere’ jeugdspelers opduiken bij trainingen van lagere teams?
De jongere jeugdspelers steeds meer naar ze opkijken?
Het publiek steeds meer aanwezig is bij wedstrijden?
Er altijd meer publiek bij kan?
Sergey (coach U10) een weddenschap heeft verloren van Thomas (speler U10)?
Thomas hier hard voor heeft moeten werken?
Er binnenkort weer nieuwe artikelen te verkrijgen zijn in de webshop?
Betalen met je pinpas in de kantine nu al heel populair is?
We steeds meer activiteiten voorgeschoteld krijgen van de activiteitencommissie?
Er altijd meer plek is voor zulke enthousiaste mensen en goede ideeën?
Dit soort weetjes ook opgestuurd kunnen worden naar timeout@sbv-juventus.nl?

11

Handige Links
Website

http://www.sbv-juventus.nl

Webshop

http://sbv-juventus.biedmeer.nl

Facebook

https://www.facebook.com/juventusschiedam

NBB Afdeling West

http://www.basketball.nl/afdelingen/west
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