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Beste {{voornaam}},
Helaas liggen onze trainingen en wedstrijden nog stil, maar de topsportcompetities zijn weer bezig.
Veel van deze wedstrijden zijn gelukkig te volgen via livestreams, zo hoef je niks te missen! Lees snel
verder voor informatie over de komende wedstrijden en livestreams.

Nieuw(s)!
ALLE trainingen gaan voorlopig niet door en de competitie is uitgesteld t/m
in ieder geval 28 februari 2021.
Voor de maanden januari en februari zal geen contributie geïnd worden.

Kort bericht van het bestuur
Woordje van de voorzitter (Ron): Ik neem aan dat velen van
jullie, net als ik, afgelopen dinsdagavond wel even hebben gekeken
naar opnieuw een persconferentie van onze Minister President
Marc Rutte. En anders zal je op het nieuws wel gehoord hebben
dat de huidige lockdown in ieder geval nog voortgezet zal worden
tot 2 maart a.s. Realistisch gezien was dit natuurlijk wel te
verwachten: de nieuwe varianten gaan ook in Nederland meer en
meer rond en onze gezondheid is nu eenmaal belangrijk.
Tegelijkertijd kijken velen er ook wel weer naar uit om weer te gaan
basketballen.
Als bestuur kunnen we momenteel niet heel veel anders doen dan
wachten met welke maatregelen de overheid komt of welke
versoepelingen er worden toegestaan. Net als in de maanden december en januari, zullen we ook voor
de maand februari geen contributie innen. Daarnaast houden we contact met de gemeente en met de
Nederlandse Basketball Bond (NBB). De NBB kijkt nog steeds naar de mogelijkheden om dit seizoen
toch nog wedstrijden te kunnen spelen, hoewel er van een competitie waarschijnlijk geen sprake meer
zal zijn.
Hopelijk gaan alle maatregelen en de vaccinaties ervoor zorgen dat het aantal infecties snel afneemt en
dat we binnen afzienbare tijd weer kunnen beginnen met trainen. Tot zover, doe voorzichtig en blijf
vooral gezond!

Basketbal & corona
Update 4 februari:
Op de persconferentie van dinsdagavond 2 februari is aangekondigd dat de huidige lock-down wordt
verlengd. Sporthallen zijn gesloten en trainingen kunnen dus niet doorgaan (óók niet voor de
jeugd). Ook de wedstrijden zijn t/m (in ieder geval) 28 februari uitgesteld. Of en hoe de competities nog
opgestart zullen gaan worden, moet nog door de NBB worden bepaald. Deze beslissing volgt op een
later moment en jullie worden geïnformeerd als hier meer over bekend is.

Lees hier alle coronaregels bij BC Langstraat Shooters

Contributie update

Naar aanleiding van de persconferentie heeft het bestuur opnieuw gekeken naar de contributieinningen. Voor alle leden geldt dat er geen contributie geïnd wordt in (januari en) februari. Er zal
daarna per maand weer naar de situatie gekeken worden en wat er met de bijbehorende contributieinningen zal gebeuren. Zoals eerder gecommuniceerd zal bovendien aan het einde van het seizoen de
balans worden opgemaakt en eventuele verschillen (bijvoorbeeld door het niet kunnen spelen van
wedstrijden) worden verrekend met de leden, om administratieve handelingen te optimaliseren en
fouten te voorkomen.

Selectie Orange Lions (mannen) voor laatste
kwalificatiewindow bekend gemaakt
Bondscoach Maurizio Buscaglia heeft de veertien namen die meegaan naar Istanbul bekendgemaakt.
In vergelijk met de selectie van het vorige window is er één wijziging. Luuk van Bree zit bij de laatste
veertien en gaat mee met de Orange Lions naar Turkije, na al een aantal keer bij de voorselectie van
21 te hebben gezeten. De jonge Yannick Kraag valt ditmaal net buiten de boot.
De Orange Lions nemen het in de Turkse bubbel zaterdag 20 februari op tegen Kroatië en twee dagen
later tegen Zweden. Om kwalificatie voor EuroBasket 2022 af te dwingen moeten ze bij de beste drie in
poule D eindigen. Daarvoor moet minimaal een van twee wedstrijden worden gewonnen.

De duels tegen Kroatië en Zweden worden live uitgezonden door Ziggo Sport.
Zaterdag 20 februari, 18.00 uur: Kroatië - Orange Lions
Maandag 22 februari, 15.00 uur: Zweden - Orange Lions

Wedstrijden & zaaldiensten
Geen wedstrijden t/m (in ieder geval) 7 februari.
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