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Beste {{voornaam}},
Het is al even geleden dat wij op het veld een balletje hebben kunnen/mogen gooien. Gelukkig zijn er
via livestreams toch genoeg basketbalwedstrijden te volgen! Zo ook komende zaterdag en maandag
weer, wanneer de Orange Lions mannen strijden om de kwalificatie voor EuroBasket 2022!

Nieuw(s)!
Komende maandag is er een vraag-maar-raak sessie! Zien we jou ook?
Komende zaterdag en maandag is het gameday voor de Orange Lions in
strijd om de kwalificatie voor EuroBasket 2022. Kijk de wedstrijden live bij
Ziggo Sport!
ALLE trainingen gaan voorlopig niet door en de competitie is uitgesteld t/m
in ieder geval eind februari 2021.
Voor de maanden januari en februari zal geen contributie geïnd worden.

Vraag maar raak!

Door alle maatregelen is het inmiddels al even geleden dat we elkaar gezien en/of gesproken hebben.
Als bestuur kunnen we ons voorstellen dat er toch vragen of zorgen leven. Daarom hebben we voor
komende maandag een vraag-maar-raak sessie ingepland! Het bestuur is dan een uur lang online
beschikbaar om al jouw vragen te beantwoorden. Iedereen kan en mag aansluiten! Dus heb je een
vraag, wil je iets kwijt, heb je goede ideeën of tips, of wil je gewoon even hallo zeggen en gezellig
kletsen? Kom dan komende maandag 22 februari tussen 19:30-20:30 uur ook even online. Klik
daarvoor op onderstaande link en (via 'doorgaan in deze browser') kom je er vanzelf bij. Wij hopen jullie
dan in ieder geval even te zien en te spreken. Tot maandag!

Klik hier voor de meeting!

Geen helden van februari...
Helaas besloot Gemeente Waalwijk afgelopen week dat er géén afval werd opgehaald in verband met
het winterse weer... Dat betekende helaas dat ook de vrachtwagens voor het oud papier niet gingen
rijden (en dat het oud papier dat toch aan straat gezet was bleef staan). De tweede zaterdag van
maart gaan we weer zoals gewoonlijk op pad en zullen er dus zeker weer helden van maart in de Time
Out en op Facebook verschijnen :-).

Zaterdag is gameday voor de Orange Lions (mannen)!
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

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

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