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Beste {{voornaam}},
De rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat ter bestrijding van het snelgroeiende aantal
coronabesmettingen ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Helaas betekent dit ook voor
ons weer aangepaste regels en beperkingen. Lees de aanpassingen daarom weer goed door en zorg
ervoor dat je je aan alle maatregelen houdt!

Nieuw(s)!
Er gelden opnieuw strengere maatregelen voor de komende tijd. Lees het
nieuwsbericht hieronder daarom goed door!
Trainingen voor de jeugd (t/m 18 jaar) gaan door, voor senioren niet.
Alle competities zijn stilgelegd t/m halverwege december.
Sponsorkliks: sponsor gratis de club gratis met jouw online-aankopen!

Basketbal & corona
Update 4 november:
Op 3 november heeft het kabinet aangegeven de gedeeltelijke lockdown die ingesteld was tot half
december te verlengen. De competitie ligt gedurende deze periode stil. Daar bovenop gelden t/m 18
november verscherpte maatregelen. Deze twee weken mogen volwassenen in groepjes van maximaal
twee personen sporten op 1,5 meter afstand. De jeugd t/m 17 jaar mag nog wel trainen en onderling
spelen. Er geldt voor de binnensport een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, tenzij het
alleen jeugd t/m 17 jaar betreft.

Update 14 oktober:
Op de persconferentie van dinsdagavond 13 oktober zijn nieuwe, strengere maatregelen
aangekondigd. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste maatregelen:
Trainingen voor leden t/m 18 jaar kunnen wel doorgaan, maar er is geen publiek toegestaan!
Ouders die kinderen naar de training brengen, mogen dus niet wachten.
Trainingen voor senioren gaan niet door.
Alle competities, voor zowel jeugd als volwassenen, gaan niet door t/m in ieder geval 8
november.
Naast de horeca zijn nu ook de kleedkamers & douches gesloten.
Vanaf de voordeur tot aan de sportzaal geldt een dringend verzoek tot het dragen van een
mondkapje voor iedereen vanaf 13 jaar.

Lees hier alle coronaregels bij BC Langstraat Shooters

Sponsorkliks | Gratis sponsoren!
Ook jij kan Langstraat Shooters makkelijk en snel sponsoren! Hoe
werkt gratis sponsoren? Als jij via Sponsorkliks iets koopt,
bijvoorbeeld bij Coolblue, Booking.com of Bol, dan ontvangt
Langstraat
Shooters
geld
van
SponsorKliks
én
jij
betaalt niks extras. Gratis sponsoren dus! Ook Coolblue,
MediaMarkt, AH en heel veel andere webshops doen mee. Dus
voor je iets bestelt, even naar Sponsorkliks!
En wij zijn blij om te zien dat steeds meer mensen dit doen! Zo is er
in 2020 al voor €122,88 gespaard voor Langstraat Shooters.
Bedankt en ga zo door!

Orange Lions: Nederland-Slowakijke op 12/11
Op donderdag 12 november nemen de Nederlandse basketbalvrouwen het op tegen Slowakije in de
strijd om een EK ticket. Nederland is bij de FIBA Women's Eurobasket Qualifiers ingedeeld in Groep H
met Slowakije en Hongarije.
De wedstrijd zal live te volgen zijn via een livestream.

Blijf op de hoogte via Facebook

Wedstrijden & zaaldiensten
Zaterdag 07 november

Zondag 08 november

Geen wedstrijden.

Geen wedstrijden.

Vorige Time Out gemist?
Selectie Orange Lions bekend
Bondscoach Hakim Salem heeft de selectie bekend gemaakt voor het tweede EK-kwalificatiewindow
van de Orange Lions volgende maand in Amsterdam. De Nederlandse basketbalsters spelen op
donderdag 12 en zaterdag 14 november tegen Slowakije en Hongarije. De vrouwen zijn volop in de
race voor een ticket voor EuroBasket 2021.
Salem heeft zeventien speelsters opgeroepen, waarvan er veertien de ‘bubbel’ in gaan, die wordt
gecreëerd om de twee kwalificatiewedstrijden af te kunnen werken. De belangrijkste criteria bij het
aanwijzen van gastlanden waren voor FIBA de gezondheid van de atleten en de mogelijkheid om naar
die landen te kunnen reizen. De internationale basketbalbond FIBA heeft de NBB aangewezen als
gastheer voor het tweede window, die wordt gecreëerd in de Sporthallen Zuid in Amsterdam. Onder
normale omstandigheden zouden de Orange Lions twee uitduels hebben gespeeld. Nu zijn dat dus
twee thuiswedstrijden geworden.
De selectie voor de bubbel bestaat uit de volgende veertien speelsters. Ook "onze" Rowie Jongeling is
geselecteerd! Bovendien is Jacobine Klerx aangewezen als reserve en is ze oproepbaar tot 8
november. Om deelname aan het Europees Kampioenschap af te dwingen moeten de Lions eerste
worden in hun groep, of bij de vijf beste nummers twee horen. De laatste keer dat de Nederlandse
vrouwen meededen aan het EK was in 1989.
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