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Beste {{voornaam}},
Het is al even geleden dat wij op het veld een balletje hebben kunnen/mogen gooien. Helaas zijn er ook
nog geen versoepelingen aangekondigd voor de binnensport. Hopelijk kunnen we binnenkort - als de
maatregelen het toelaten (of als het weer wat beter wordt...) - toch weer van start! Tot die tijd moeten
we nog even geduld hebben...

Nieuw(s)!
ALLE trainingen gaan voorlopig nog niet door.
Ook voor maart zal geen contributie geïnd worden.

Contributie-update

Naar aanleiding van de persconferentie heeft het bestuur opnieuw gekeken naar de contributieinningen. Er is besloten dat er voor alle leden géén contributie geïnd wordt in maart. Er zal daarna
per maand weer naar de situatie gekeken worden en wat er met de bijbehorende contributie-inningen
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.

Update over competities

Inmiddels heeft het kabinet bekend gemaakt dat de huidige lockdown wordt verlengd tot tenminste
15 maart. Ook is er een update van de routekaart gepubliceerd. De Nederlandse Basketball Bond
(NBB) heeft daarom vastgesteld dat de basketbalcompetities ook dit seizoen niet kunnen worden
afgerond in hun huidige opzet. Het aantal inhaalweekenden dat in juni nog beschikbaar is, is helaas
niet voldoende om alle uitgestelde wedstrijden in te halen. Er zullen daarom ook dit jaar geen
kampioenen en degradanten worden aangewezen. Bij de indeling van de competities voor het nieuwe
seizoen 2021-2022 wordt gekeken naar de huidige indeling en wordt een zo eerlijk mogelijke afweging
gemaakt voor teams die mogelijk geen recht hebben op plaatsing in een bepaalde divisie/klasse/poule.
De NBB heeft besloten om nog wel wedstrijden te faciliteren voor zodra het vanuit de maatregelen weer
geoorloofd is om te basketballen. Tot 1 maart hebben alle verenigingen de kans om alsnog kosteloos
terug te trekken en de wedstrijden te annuleren.
Als bestuur hebben we met zowel coaches/trainers als omliggende verenigingen gesproken om tot een
goed besluit te komen. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten alle teams terug te trekken uit de
(verplichte) competitie (net als veel andere verenigingen). Dat betekent dat alle wedstrijden die in
Sportlink staan zullen komen te vervallen. Dat betekent niet dat we niet zullen gaan basketballen!
Zodra we weer veilig en verantwoord kunnen gaan spelen, dan zullen we samen met omliggende
verenigingen kijken of en hoe we oefenwedstrijden of een toernooi kunnen organiseren. De spelers &
teams die dan willen spelen, bieden we op die manier de mogelijkheid! Hoe we dat precies vorm
kunnen en gaan geven, is natuurlijk nog onduidelijk. Maar op die manier hopen we er toch nog een
leuke afsluiting van het seizoen van kunnen te maken!

Nederlandse 3x3 basketballers in United League Europa
De Nederlandse 3x3 basketballers pakken de draad weer op richting de Olympische Kwalificatie
Toernooien eind mei in Oostenrijk en Hongarije. Dat gebeurt in St. Petersburg in Rusland, waar ze
woensdag 10 en donderdag 11 maart meedoen aan de eerste stop van United League Europe. Ze
doen dat met een Serviër in de gelederen, de 34-jarige Maksim Kovačević. Hij helpt de Nederlandse
ploeg aan belangrijke rankingpunten en zodoende toegang tot de grote toernooien, zoals de World Tour
in Doha eind maart.
Met het stoppen van 3x3 pioniers en topspelers Jesper Jobse en Sjoerd van Vilsteren vorig jaar raakte
het Nederlandse 3x3 basketball aan de mannenkant veel rankingpunten kwijt. Om direct toegang te
kunnen krijgen tot de 3x3 proftoernooien van de FIBA, zoals Challengers en World Tours, moet een
team in de top acht van de internationale basketbalbond staan en daarvoor zijn veel rankingpunten
nodig. Alternatieve manieren om mee te doen aan de World Tour, vragen om een uitgebreid
kwalificatietraject door allerlei toernooien te spelen in Europa.
In het streven zich te kwalificeren voor de Spelen van Tokyo, waar komende zomer 3x3 voor het eerst
op het olympische programma staat, moeten de Nederlandse 3x3 spelers zoveel mogelijk toernooien
op een zo hoog niveau spelen. Kovačević is de nummer 11 van de FIBA ranking en goed voor 678.000
punten. Met hem erbij staat Nederland bij de top acht en heeft zo de mogelijkheid om mee te doen in
Doha, waar de internationale 3x3 top samenkomt. Van de drie andere spelers die naar St. Petersburg
gaan - Arvin Slagter, Julian Jaring en Jessey Voorn - staat alleen Jaring in de Nederlandse top tien.
Slagter is elfde en Voorn heeft voor de tijdelijke bevroren FIBA ranking nog geen punten gehaald.

Nederland is in St. Petersburg ingedeeld in poule D bij Cop Moskou uit Rusland en het Duitse Bielefeld.
Om zich te plaatsen voor de kwartfinales moet TeamNL bij de eerste twee in de groep eindigen.
Woensdag 10 maart is om 14.45 uur eerst Moskou de tegenstander, daarna om 16.45 uur Bielefeld.
Kijk vanmiddag via de livestream!

Basketbal & corona
Update 26 februari:
Op de persconferentie van dinsdagavond 23 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 competities zullen dit seizoen niet worden afgerond in de huidige opzet. Als bestuur hebben we
besloten alle teams terug te trekken uit de competities. Zodra we weer veilig en verantwoord kunnen
gaan spelen, dan zullen we samen met omliggende verenigingen kijken of en hoe we oefenwedstrijden
of een toernooi kunnen organiseren om het seizoen toch nog goed af te sluiten!
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