Bekijk de webversie

Time Out || Jaargang 8 || Nummer 16
Twitter

9 december 2020
Facebook

Website

Beste {{voornaam}},
De dagen worden nu écht korter, donkerder en kouder: Kerst en oud & nieuw zijn alweer in zicht. Ook
de bond is alweer naar het nieuwe jaar aan het kijken: want hoe gaat het er dan uit zien en kunnen we
weer wedstrijden gaan spelen? Het is voor nu nog allemaal onzeker, maar de planningen gaan in ieder
geval gewoon gemaakt worden. Tot die tijd is het afwachten en volhouden van de maatregelen die nu
gelden. Hopelijk kunnen we dan in het nieuwe jaar basketbal(wedstrijden) snel weer oppakken!

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 eind 2020.
Koop loten voor de Grote Droomloterij en steun zo Fonds Gehandicaptensport én Langstraat Shooters!
Vergeet niet je online (kerst)aankopen via Sponsorkliks te doen!

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 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

In het nieuws!
Vandaag een leuk stukje over het ondertekenen van het Brabants Basketball Convenant in Weekblad
Waalwijk en Weekblad De Duinkoerier!

De Grote Droomloterij van Fonds Gehandicaptensport

Ieder jaar doen wij als vereniging mee aan de collectes van Fonds Gehandicaptensport en halen zo
aan de deur geld op voor deze stichting. Een deel van het opgehaalde bedrag komt dan weer terug bij
de vereniging. Dit jaar is collecteren aan de deuren niet gemakkelijk en dat terwijl Fonds
Gehandicaptensport toch geld nodig heeft om íedereen te kunnen laten sporten! Daarom hebben ze
een actie bedacht om geld op te halen én de verenigingen tegelijkertijd extra te steunen.
Afgelopen weekend hebben alle leden van Langstraat Shooters al één lotnummer in hun mailbox
ontvangen als presentje van Sinterklaas! Check je mailbox dus snel, bewaar je lotnummer goed en
maak kans op mooie prijzen (trekking op 30 december).
Nog meer loten kopen? Dat kan!
Door een lot te kopen voor De Grote Droomloterij help je niet alleen alle sporters met een handicap,
maar óók de vereniging. Een deel van de opbrengst wordt door Fonds Gehandicaptensport namelijk
gedoneerd aan de vereniging. Voor slechts 2 euro per lot maak je bovendien kans op honderden
droomprijzen waaronder een jaar lang rijden in een Toyota of een jaar lang vakantie in Droomparken,
maar ook een gesigneerd shirt van Messi of een E-bike van Giant.
Of scan de QR-code!
Koop nog meer loten via de speciale link
van BC Langstraat Shooters, steun
zo Fonds Gehandicaptensport en de
vereniging én maak kans op mooie prijzen!

Klik hier om loten te
kopen

Oliebollentoernooi

Sponsorkliks!

Het komt waarschijnlijk niet als een grote
verrassing, maar inmiddels is definitief
besloten dat het oliebollentoernooi dit
jaar niet door kan gaan in verband met de
geldende maatregelen. Mocht er in het
nieuwe jaar weer meer mogelijk zijn
(bijvoorbeeld met Pasen), dan zullen we
natúúrlijk kijken of en hoe we een verlaat
oliebollentoernooi kunnen plannen!

De dagen worden nu écht korter en
donkerder, Kerst is alweer in zicht. Dat
betekent vaak nog kerstinkopen doen en dit
jaar zal dat meer en meer online gedaan
worden. Ga je ook online nog cadeaus
bestellen? Vergeet dan niet om even via
SponsorKliks te klikken!

Andere ideeën? Heb jij toffe (andere) ideeën
voor onze vereniging (toernooien, activiteiten
of iets héél anders), laat dan van je horen!
Neem contact op en dan gaan we samen met
jou kijken of en hoe we het kunnen regelen!

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

Kijk voor meer foto's op Facebook!

Wedstrijden & zaaldiensten
Zaterdag 12 december

Zondag 13 december

Geen wedstrijden.

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!

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.
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