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Beste	{{voornaam}},

Deze	week	staat	in	het	teken	van	Sinterklaas	vooral,
zo	ook	bij	Langstraat	Shooters	basketbal.

Gisteren	was	het	Sinterklaasclubtoernooi	voor	allemaal,
's	avonds	tijdens	de	trainingen	in	de	zaal.

Er	was	ook	nog	bezoek:	Stefan	Wessels	-	captain	van	Heroes,
maar	die	was	tijdens	de	shoot	out	natuurlijk	kansloos	:-)

Het	toernooi	werd	afgesloten	met	een	handtekening	van	Ron,
waardoor	het	Brabants	Basketbal	Convenant	nu	ook	voor	ons	begon!

Na	het	toernooi	werden	de	spelers	nog	verrast	tot	slot,
met	wat	lekkers	in	de	schoen:	wat	een	genot!

Veel	plezier	komend	weekend	met	Sint	en	zijn	pieten,
Eet	vooral	lekker	veel	snoepgoed,	en	ga	er	samen	van	genieten!

	 	

Nieuw(s)!

De	coronamaatregelen	die	vanaf	halverwege	oktober	gelden,	blijven	van
kracht.	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.
Lees	verderop	wat	de	ondertekening	van	het	Brabants	Basketball
Convenant	voor	ons	(en	jou!)	betekent.
Leer	de	nieuwe	Technische	Commissie	kennen!

Basketbal	&	corona
Update	25	november:
De	NBB	heeft	besloten	ook	de	wedstrijden	van	19	en	20	december	te	laten	vervallen/uit	te	stellen.	De
jeugdwedstrijden	(uit	een	halfjaarcompetitie)	komen	te	vervallen.	De	wedstrijden	uit	de	jaarcompetities
worden	 in	 Sportlink	 open	 gezet	 naar	 de	 fictieve	 datum	 van	 30	 juni	 en	 worden	 eventueel	 later	 nog
ingehaald.

Update	18	november:
Naar	 aanleiding	 van	 de	 persconferentie	 van	 dinsdagavond	 17	 november	 vervallen	 per	 vanavond	 de
verscherpte	maatregelen	die	op	3	november	zijn	gesteld.	Voor	onze	vereniging	verandert	er	weinig:	de
jeugd	t/m	17	jaar	mag	nog	steeds	trainen	en	onderling	spelen.	Volwassenen	mogen	weer	 in	groepjes
van	 maximaal	 vier	 personen	 sporten	 op	 1,5	 meter	 afstand.	De	maatregelen	 die	 vanaf	 halverwege
oktober	al	gelden	(zie	update	14	oktober)	blijven	van	kracht!	

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

Sinterklaasclubtoernooi
Hieronder	 een	 kleine	 impressie	 van	 het	 gezellige	 en	 geslaade	 Sinterklaasclubtoernooi	 van
gisterenavond	in	Sporthal	de	Slagen!	

Kijk	voor	meer	foto's	op	Facebook!

Brabants	Basketball	Convenant	getekend!
Gisteravond	 is	 direct	 na	 afloop	 van	 het	 Sinterklaas	 Clubtoernooi	 voor	 de	 jeugdspelers	 van	 BC
Langstraat	Shooters	het	Brabants	Basketball	Convenant	ondertekend	door	voorzitter	Ron	Hovenier	en
Stefan	 Wessels,	 captain	 van	 Heroes	 Den	 Bosch	 &	 Ambassadeur	 van	 het	 Brabants	 Basketball
Convenant.	Voor	de	vereniging	betekent	dit	dat	we	kunnen	aansluiten	bij	bijeenkomsten	voor	 trainers
en	 coaches,	 ervaringen	 uitwisselen	 en	 contacten	 leggen	 met	 alle	 andere	 aangesloten	 vrijwilligers,
kortingen	 bij	 de	 aanschaf	 van	 materialen.	 Voor	 de	 leden	 en	 spelers	 heeft	 dit	 ook	 leuke	 voordelen,
bijvoorbeeld:	het	kunnen	meedoen	aan	clinics	met	spelers	van	de	Heroes	in	de	Maaspoort	of	bij	ons	in
de	Slagen	en	het	kunnen	bijwonen	van	wedstrijden	voor	een	speciaal	tarief!	

Even	voorstellen:	Technische	Commissie
Naar	 aanleiding	 van	 de	 vacature	 hebben	 Ikram	 en	 Nicky	 zich	 beschikbaar	 gesteld	 voor	 Technische
Zaken!	 Zij	 gaan	 deze	 functie	 gezamenlijk	 invullen.	 Dit	 wordt	 officiëel	 bekrachtigd	 in	 de	 volgende	 ALV
(september	2021),	maar	Nicky	en	Ikram	zullen	vanaf	nu	al	taken	op	zich	te	nemen	en	daarmee	samen
de	Technische	Commissie	vormen.	We	stellen	ze	daarom	alvast	graag	aan	jullie	voor!	

Hoi	 basketballers!	 Ik	 ben	 Nicky	 Hovenier,
21	 jaar	 jong.	 Ik	 ben	 ondertussen	 bijna	 15
jaar	 op	 het	 basketbalveld	 te	 vinden.
Voornamelijk	 in	 Waalwijk,	 maar	 ook	 een
jaar	 in	 Den	 Bosch	 en	 een	 jaartje	 in
Amerika.	Daarnaast	ben	ik	ook	al	een	tijdje
náást	het	veld	te	vinden	als	trainer/coach.
Dit	 jaar	 voor	 het	 tweede	 seizoen	 bij	 het
meidenteam!	 Hopelijk	 kunnen	 we	 snel
onze	 weekenden	 weer	 vullen	 met	 de
wedstrijden.	 Aarzel	 dan	 niet	 om	 een
praatje	 te	 maken,	 dat	 vind	 ik	 hartstikke
gezellig!

Hoi,	mijn	naam	is	Ikram	van	den	Assem.	Ik
ben	 38	 jaar	 oud	 en	 moeder	 van	 3	 kids.
Twee	 van	 mijn	 kinderen	 (Roufayda	 en
Tofail)	 basketballen	 bij	 de	 club	 en	 zelf
speel	 ik	 met	 plezier	 bij	 Dames	 1.	 Samen
met	Nicky	en	 Marco	 train/coach	 ik	ook	 de
meiden	 van	 U16,	 waar	 mijn	 dochter	 ook
onder	speelt.

Wedstrijden	&	zaaldiensten

Zaterdag	05	december
Geen	wedstrijden.

Zondag	06	december
Geen	wedstrijden.

Vorige	Time	Out	gemist?

Herhaling:	oud	papier	schema
Zoals	 jullie	 weten	 wordt	 er	 elke	 maand	 door	 een	 team	 oud	 papier	 opgehaald	 in	 het	 centrum	 van
Waalwijk.	 De	 tussenstand	 voor	 dit	 seizoen	 staat	 na	 vier	 maanden	 alweer	 op	 42.820	 kg,	 oftewel
€1927!	Een	hele	mooie	score	tot	nu	toe!

Voor	de	komende	maanden	staan	nog	verschillende	teams	ingedeeld	(zie	schema	hieronder).	Kijk	goed
op	welke	dag	jouw	team	ingedeeld	is	en	houd	deze	ochtend	alvast	vrij	in	je	agenda.	De	data	zijn	als	het
goed	is	ook	in	jouw	persoonlijke	programma	in	de	Sportlink	App	te	vinden.	Kan	jij	meelopen?	Stuur	dan
even	een	mailtje	naar	oud	papier!

BC	Langstraat	Shooters
Sporthal	de	Slagen

De	Gaard	2
5146	AW,	Waalwijk

Neem	contact	op	met:

Communicatie Wedstrijdzaken Ledenadministratie

Copyright	®	BC	Langstraat	Shooters	2020

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.

http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
https://www.facebook.com/langstraatshooters/
https://www.facebook.com/langstraatshooters/
https://www.langstraatshooters.nl/
https://www.langstraatshooters.nl/
https://www.langstraatshooters.nl/basketbal-corona/
https://www.facebook.com/langstraatshooters
https://bc-langstraat-shooters.email-provider.nl/web/ytplxttchd/emrf3mypgp
mailto:communicatie@langstraatshooters.nl
mailto:wedstrijdzaken@langstraatshooters.nl
mailto:ledenadministratie@langstraatshooters.nl
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://bc-langstraat-shooters.email-provider.nl/unsubscribe/ytplxttchd/emrf3mypgp
https://bc-langstraat-shooters.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=ytplxttchd&l=__________&m=__________
mailto:communicatie@langstraatshooters.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-ytplxttchd-emrf3mypgp

