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Beste {{voornaam}},
Hierbij de eerste Time Out van het nieuwe seizoen! Veel informatie hebben jullie al kunnen lezen in de
laatstverzonden nieuwsbrief, maar lees alle informatie even goed door voordat de trainingen weer van
start gaan. Wij hebben er weer zin in, we hopen jullie ook. Tot in de zaal!

Nieuw(s)!
De trainingen starten komende dinsdag 25 augustus weer.
De wedstrijden starten in principe in het weekend van 12-13 september.
Zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden hebben we te maken met
maatregelen in verband met het coronavirus. Lees het bericht hieronder
goed door en houd je aan alle regels! Zo kunnen we met z'n allen blijven
basketballen.
Download de Sportlink app om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws,
wedstrijden en wijzigingen (zie Sportlink app).

Basketbal & corona
Afgelopen seizoen is helaas abrupt ten einde gekomen door de uitbraak van het coronavirus.
Wedstrijden werden afgelast en trainingen gingen ook niet meer door. Gelukkig konden we richting de
zomer weer wat trainingen opstarten in aangepaste vorm (buiten en op 1,5m afstand). Per 1 juli is
zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Dit betekent dat er ook weer gebasketbald kan en mag
worden door alle leden van Langstraat Shooters. Er moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden
worden voldaan om te zorgen dat het voor iedereen veilig is om te gaan basketballen.
Basisspelregels:
Heb je (lichte) klachten? Blijf thuis!
Spelers of vrijwilligers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens een
training/wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
(licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Houd 1,5 meter afstand, uitzonderingen:
ben je <13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden.
ben je 13-18 jaar? Dan hoef je géén afstand te houden tot iedereen <18 jaar, maar wel
minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
ben je >18 jaar? Dan moet je tot iedereen 1,5 meter afstand bewaren (behalve tot kinderen
t/m 12 jaar).
personen die een gezamenlijk huishouden vormen hoeven onderling geen afstand te
houden;
tijdens het sporten gelden deze regels niet.
Was je handen met water en zeep; ook vooral vóór en ná het sporten.
Schud geen handen en raak elkaar niet aan.
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders,
bestuursleden en medewerkers van gemeente Waalwijk die werkzaam zijn in de sporthal.
Vóór de training of wedstrijd:
Volg de looproutes die zijn aangebracht in Sporthal de Slagen! De routes zijn duidelijk en wijzen
voor zichzelf, dus we vragen iedereen zich hieraan te houden!
Er mogen maximaal 6 personen tegelijkertijd in de kleedkamer zijn (uitzondering t/m 18 jaar). Dit
kan betekenen dat er gefaseerd omgekleed moet worden!
We adviseren om zoveel mogelijk thuis om te kleden voordat je naar de training/wedstrijd komt.
Tijdens de training of wedstrijd:
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal speelcontact mogen hebben. Tijdens de trainingen
en wedstrijden hoeft dus géén 1,5 meter afstand gehouden te worden.
Voorafgaand, tijdens de rust en na afloop van de training en/of wedstrijd dienen spelers van 18 jaar
en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
Tijdens wedstrijden moeten ook wisselspelers, trainers en begeleiders van 18 jaar of ouder 1,5
meter afstand van elkaar te houden.
Publiek is weer welkom, maar uiteraard ook op 1,5 meter afstand van elkaar (als zij niet uit hetzelfde
huishouden komen). Ook tijdens de trainingen kunnen toeschouwers eventueel (op 1,5 meter
afstand) plaatsnemen op de tribune.
Tijdens wedstrijden geldt dat geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en
spreekkoren, niet is toegestaan.
Ná de training of wedstrijd:
Dan gelden dezelfde regels als voor de training/wedstrijd, dus: volg de looproutes en maximaal 6
personen in één kleedkamer (uitzondering t/m 18 jaar).
Nu moet er dus ook weer 1,5 meter afstand gehouden worden.
De kantines zijn tijdens de weekenden gesloten. Tijdens de trainingsavonden kan er wel wat
gedronken worden, uiteraard op 1,5 meter afstand en na het achterlaten van contactgegevens.
Zorg dat je je aan de regels houdt die op dát moment gelden, zodat we met z'n allen kunnen
blijven basketballen! Op dit moment is bovenstaande hoe we er voor staan. Hoe het gaat lopen en
welke aanpassingen er gedurende het seizoen gedaan moeten worden, weten we natuurlijk niet.
Updates zullen we via de Time Out, de website en de Sportlink app communiceren!

Contributie kortingsactie!
Zoals ieder jaar geven wij ook komend seizoen weer de mogelijkheid om de contributie van dat seizoen
in één keer te betalen tegen een korting van 2%. Wil je gebruik maken van deze actie? Dat kan door
vóór 20 september een mail te sturen naar ledenadministratie. Het volledige bedrag zal eind
september worden geïnd.

Ik doe mee!

Sportlink app
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, activiteiten en evenementen? Of ben je op zoek naar
het wedstrijdprogramma of laatste uitslagen en standen van jouw team(s)? Met behulp van deze
officiële Basketball.nl app van Sportlink is dit allemaal mogelijk. Met de app blijf je eenvoudig op de
hoogte van alle updates rondom je eigen team en mis je niks van al je andere favoriete teams en
spelers. Doordat de uitslagen door de officials in de app worden vastgelegd, ben je altijd direct op de
hoogte van de uitslag.
Ook Langstraat Shooters gebruikt de app en zal dit komend jaar nóg meer gaan in zetten. Standen,
uitslagen en programma's zijn allemaal in de app te vinden. Daarnaast zullen we komend seizoen ook
de zaaldiensten en andere agendapunten meer en meer gaan communiceren via die app.
Download de app daarom nu via:

Zorg ervoor dat je bij het registreren in
de app hetzelfde e-mailadres gebruikt
dat bij ons bekend is om alle wedstrijden,
uitslagen en indelingen van jouw team te
krijgen! Problemen? Neem dan even
contact op!

Vorige Time Out gemist?

Algemene Leden Vergadering 2020
Op dinsdag 08 september zal om 19.30 uur de jaarlijkse algemene leden-verdagering plaatsvinden in
Sporthal de Slagen. Schrijf deze datum dus alvast in je agenda!

Indeling teams
Komend seizoen zullen zes teams van Langstraat Shooters competitie gaan spelen en met daarnaast
nog drie recreanten teams en het G-team. De teamindelingen zijn hieronder te vinden:

* Dirk Brits nog onder voorbehoud
** Er zijn nog een aantal open plekken om op te vullen. Heb jij interesse of kan je ergens wel een handje helpen? Neem dan contact op
met Technische Zaken!

Aan het begin van het seizoen zullen de trainingen van XU10 en XU12 nog gezamenlijk zijn. Als er
voldoende nieuwe aanmeldingen zijn, zullen deze trainingen gesplitst worden. Daarnaast speelt het
XU10-team op dit moment nog geen competitie. Als er in december voldoende XU10- en XU12spelers zijn, dan zal er voor de tweede helft van het seizoen zowel een XU10 als een XU12-team
ingeschreven gaan worden.
Voor spelers die met een extra team mogen meetrainen geldt: het team bij wie je staat
ingedeeld volgens bovenstaand schema is jouw basisteam. Meetrainen en meespelen met het
tweede team mag zodra het past met de trainings-/wedstrijdtijden. Past het niet, dan is
meetrainen/meespelen alleen mogelijk als beide trainers/coaches hierover onderling overlegd
hebben.
Voor de VSE 1 zijn we een samenwerking aangegaan met Vlijmscherp SVH uit Vlijmen. Zowel onze
vereniging als het damesteam uit Vlijmen hadden voor aankomend seizoen te weinig
competitiespelende dames beschikbaar. Door samen te voegen kunnen de dames toch blijven
basketballen! Er zal komend seizoen door middel van een teamformeringslicentie gespeeld worden
onder de vlag van Vlijmscherp SVH. De trainingen en wedstrijden zullen verdeeld worden over
Waalwijk en Vlijmen. Marco Buysse heeft vorig jaar de dames van Vlijmen al getraind en gecoacht
en zal dit dit jaar ook weer op zich nemen!

Trainingstijden
Zoals afgelopen jaren zullen ook komend seizoen de trainingen plaatsvinden in Sporthal de Slagen te
Waalwijk (uitzondering: G-team dat traint in Sporthal de Wetering te Loon op Zand). De trainingstijden
hieronder te zien. Alle trainingen starten in de week van 24 augustus!

Wedstrijden & competitiezaken
Op dit moment zijn alle verenigingen druk bezig met het inplannen van de thuiswedstrijden, zo ook wij.
Op maandag 31 augustus worden alle wedstrijden gecontroleerd en vastgelegd door de bond. Vanaf
dan zijn alle wedstrijden ook in de Sportlink app te vinden. Let op! Het kan zijn dat er al eerder
wedstrijden zichtbaar zijn in de Sportlink app. Deze worden pas definitief vanaf september en tot die tijd
kunnen de data en tijden dus nog wijzigen!
Het definitieve competitieschema wordt dus pas begin september bekend. We weten wel al de
tegenstanders van komend seizoen. Zie hieronder de definitieve indelingen zoals deze door de bond
zijn gecommuniceerd:

Oud papier schema
Afgelopen seizoen is er in totaal 138.720 kg oud papier opgehaald, oftewel €6242,-! Zoals je kan zien
is dit dus jaarlijks een enorme inkomstenbron voor de vereniging. Een halve ochtend papier ophalen
per maand scheelt daardoor veel voor de contributies. Ook voor komend seizoen staat ieder team
daarom weer 1 of 2 keer ingedeeld om een ochtendje oud papier op te halen. De indeling is als volgt:

Kijk goed op welke dag jouw team ingedeeld is en houd deze ochtend alvast vrij in je agenda. De
ochtenden verschijnen binnenkort ook in het overzicht in Sportlink bij de desbetreffende teams. Kan jij
meelopen? Stuur dan even een mailtje naar oud papier!
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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.

