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Bekeravontuur van U18 ten einde…

United Academy U16 naar Toernooi in Berlijn

Beste spelers, ouders en trainer/coaches, friends,

Clinic
Afgelopen zondag organiseerden we namens de United Academy een clinic voor
basketballers (j/m) van 2012 t/m 2005 uit Gelderland. Dat was een groot succes met meer
dan 100 deelnemers. Foto’s en een aftermovie zijn te vinden op
https://unitedacademy.nl/geslaagde-clinic-united-academy. Op deze manier hebben we weer
veel kinderen kunnen laten kennismaken met onze academy en hebben we laten zien dat
we ook graag willen helpen om de breedtesport te stimuleren.

Bij de clinic waren ook Nesta, Duane, Nate, Bob, Jaro en Jurrian van Yoast United en Yordi,
Renske en Tamar van Lekdetec aanwezig. Namens het bestuur willen we graag alle trainers
en coaches bedanken die deze clinic mede mogelijk hebben gemaakt.

Spelregelbewijs
In voorgaande nieuwsbrieven is aandacht gevraagd voor het spelregelbewijs.
Leden zijn door de NBB via mail geïnformeerd over de wijze waarop het spelregelbewijs
gehaald moet worden.
In de kerstvakantie hebben alle spelers van de U16 het spelregelbewijs gehaald. Naar
verluidt kost het slechts een paar uur aan voorbereiding.
Alle leden die het spelregelbewijs nog niet behaald hebben het verzoek om dit zo snel
mogelijk te doen.
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Talentherkenningsdagen
Achter de schermen wordt er al weer hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het
komende seizoen. De technische commissie is bezig met de teamsamenstellingen en de
aanstellingen van de trainers & coaches. Om de teams voor komend seizoen weer vorm te
gaan geven en te kijken welke talenten er buiten de United Academy mogelijk aan kunnen
en willen sluiten organiseren we ook dit jaar weer de talentherkenning dagen. Op 6 en 20
maart in Sporthal de Horstacker. Meer informatie:
https://unitedacademy.nl/talentherkenningsdagen-2022-2023/

Weet jij nog spelers/speelsters die absoluut hierbij moeten zijn? Nodig ze dan uit!

Kleding
Er zijn vragen gekomen of we extra reversable trainingstenues kunnen aanbieden aan de
leden. We hebben de mogelijkheid om deze aan te bieden, de kosten voor een reversable
tenue (shirt en broek) zijn €55,00. Graag een mail sturen met je naam en de gewenste maat
aan arold@unitedacademy.nl en graag €55,00 overmaken op NL82 RABO 0355 8730 52.
Tot en met 15 maart 2022 kun je de shirts bestellen.

U22 in de kwartfinale NBB beker tegen OLA
Aanstaande dinsdag (morgen dus ;-)) gaat de kwartfinale eindelijk gespeeld worden tussen
United Academy U22 en de Orange Lions Academy. Deze wedstrijd stond al eerder
gepland, maar kon toen door de corona lockdown niet doorgaan. De eerdere ontmoeting
tussen U22 en OLA was een hele spannende en ook in de voorbereiding was het een close
game, het goede voor United Academy is dat de U22 beide wedstrijden wist te winnen.

Morgenavond zullen de mannen van Jeroen van Vugt om 19:00 uur in de Arena aantreden
tegen OLA. Het beloofd een spannende strijd te worden, kom jij ze aanmoedigen?

Mocht je er niet bij kunnen zijn? Dan kun je de wedstrijd online volgen via
https://youtu.be/EjVeIAoYLPc

Thuiswedstrijden United Academy live te volgen
Dankzij het PlaySight systeem dat in de Arena van de Kooi hangt is het mogelijk om
automatisch alle wedstrijden van de United Academy uit te zenden. Daar maken we dan
natuurlijk graag gebruik van, zodat iedereen kan genieten van het mooie basketball dat jullie
op de vloer leggen. Via het YouTube kanaal van de United Academy ga je de wedstrijden
vinden. Tip: abonneer je op het kanaal dan krijg je 30 minuten voor de wedstrijd een melding
dat er een wedstrijd online gaat komen.
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Deze wedstrijden blijven op YouTube staan en worden openbaar beschikbaar, op die manier
kun je nog eens rustig een wedstrijd opnieuw bekijken hoe je een volgende keer nog beter
kunt spelen!

De link naar ons YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UC2Ep1p8O6u2VjxOdpJLwJqQ

Bekeravontuur van U18 ten einde…
Zaterdag 19 februari stond met hoofdletters in ieders agenda, de kwartfinale van de beker
voor mannen U18. Tegenstander was Heroes Den Bosch, waar een paar weken eerder knap
van werd gewonnen in de competitie. Om deze kwartfinale extra mooi te maken werden de
spelers als ‘echte yoast-pro’s’ voorgesteld. Helaas mocht het niet helpen om de halve finale
te bereiken, in een spannend en leuk duel was Den Bosch te sterk. Ze wonnen de wedstrijd
met 84-88 en plaatste zich daarmee voor de halve finales. Een mooie ervaring voor U18,
maar niet het gewenste resultaat.

De foto’s zijn te vinden op onze website:
https://unitedacademy.nl/fotoverslag-united-academy-u18-vs-heroes-den-bosch-beker/

United Academy U16 naar Toernooi in Berlijn
Onze U16 gaat tijdens het paasweekend naar Berlijn voor het Moabit Toernooi. Voor Corona
hebben we al vele keren meegedaan aan dit meerdaagse toernooi. We wensen de U16 veel
plezier en succes op dit gave toernooi!

Met vriendelijke groet,
Bestuur United Academy
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