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Beste {{voornaam}},
YES! We gaan weer trainen! Lees snel verder voor alle informatie. Zien we jou zaterdag ook weer?

Nieuw(s)!
We zijn gestart met buitentrainingen! Lees snel verder voor meer
informatie.
Volg ons nu ook via Instagram!
Ook geen contributie-inning voor april.

YES! We gaan weer: buitentrainingen!
YES! We zijn alweer een aantal weken buiten aan het basketballen. Ook de komende weken gaan we
hier natuurlijk gewoon lekker mee door. Wil jij ook weer een balletje gooien? Lees dan alle informatie
hieronder goed door en meld je aan via e-mail of de knop onderaan dit bericht (aanmelden hoeft maar
1x, daarna gaan we er vanuit dat je er bent tenzij je je afmeldt bij je trainer of één van de
aanspreekpunten). Tot zaterdag!

REGELS & AFSPRAKEN
Blijf thuis als:
… je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkouden,
keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
… iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
… iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus;
Als je niet naar de training komt, meld je dan af bij de trainer of via de telefoonnummers/e-mailadres
onder aan deze mail.
Voor de training:
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet (er zijn geen mogelijkheden om naar het
toilet te gaan!);
Was je handen met water en zeep voordat je komt basketballen;
Kom in sportkleding naar het veld, de kleedkamers zijn gesloten;
Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
Neem je eigen bal mee als je die hebt. Wij zullen voor extra ballen zorgen, die na iedere training
worden gereinigd;
Kom niet eerder dan 5-10 minuten voor aanvang van de training en wacht op de parkeerplaats (op
1,5 meter afstand van elkaar!) tot de trainer zegt dat je het veld op mag gaan.
Tijdens de training:
Hoest en nies in je elleboog;
Schud geen handen, raak elkaar niet aan;
Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers;
Ouders/verzorgers zijn niet toegestaan tijdens de training en worden verzocht naar huis te gaan of
op de parkeerplaats te wachten.
Na de training:
Laat jouw bal reinigen voordat je die weer mee naar huis neemt;
Ga direct na de training naar huis (dus ook thuis omkleden en douchen);
Was je handen met water en zeep als je weer thuis komt.
Annuleren van de training:
In een aantal gevallen kan het zijn dat de training toch niet door kan gaan. Updates zullen we altijd zo
snel mogelijk geven per app en/of e-mail. Check je telefoon en mail dus nog goed voordat je naar de
training komt!
Ook de trainers mogen niet komen als ze (lichte) klachten hebben. In dat geval gaan we snel kijken
wie de training kan vervangen. Het kan dus gebeuren dat er een andere trainer die week training
geeft of dat de training zelfs (op het laatste moment) nog afgezegd wordt. We proberen dit natuurlijk
zoveel mogelijk te voorkomen, maar houd je mail dus goed in de gaten;
Omdat we nu buiten trainen, hebben we ook te maken met de weersomstandigheden. In principe
gaat de training altijd door. Maar mocht de training door het weer toch niet door kunnen gaan, dan
krijg je daar van ons informatie over.

INDELING & TRAININGSTIJDEN
We hebben de indeling voor de buitentrainingen meteen al aangepast aan de teams voor volgend jaar.
Met deze groepen zullen we dus ook na de zomervakantie gaan trainen en hopelijk ook weer
wedstrijden gaan spelen. De teamindeling en de trainingstijden zijn als volgt:

Indeling & trainingstijden

AANMELDEN & CONTACT
Heb je je nog niet aangemeld voor de trainingen en wil je wel weer graag een balletje komen gooien?
Meld je dan even aan via de knoppen hieronder!
Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met je trainer of één van de ‘coronaaanspreekpunten’. De contactgegevens vind je hieronder.
Eerste aanspreekpunt: Ron Hovenier (06 10 47 30 32)
Tweede aanspreekpunt: Renée Hovenier (06 31 24 67 60)
Mailen kan natuurlijk ook! Je kunt ons allebei bereiken via technischezaken@langstraatshooters.nl.

Tot zaterdag!!

Ja ik doe mee!

Nee, ik doe niet mee.

3x3 pilot

Afgelopen seizoen heeft de NBB de geplande pilot voor het organiseren van een 3x3 competitie
moeten cancelen vanwege de verspreiding van Covid-19 in Nederland. De animo voor dat eerste pilot
seizoen was groot: meer dan 200 teams hadden zich aangemeld voor deze competitie en daarom gaat
de NBB ook komend seizoen deze pilot weer opzetten.
De 3x3NL League, zoals die genoemd wordt, is een competitie die in toernooivorm wordt gespeeld in
verschillende categorieën. Hierin wordt onderscheid gemaakt in geslacht, leeftijd en niveau. De
competitie kent 6 speelrondes die verspreid over het seizoen worden gespeeld.

Toernooi: Op elke speeldag speelt elk team een 3x3 toernooi binnen de eigen categorie. Elk
speelronde kent ook een dagwinnaar. Afhankelijk van de eindstand per speelronde, verdienen teams
punten voor de competitiestand. Het team dat na 6 speelronden de meeste punten heeft verzameld,
wordt gekroond tot de seizoenskampioen van de betreffende categorie. De seizoenskampioenen van
elke categorie plaatsen zich automatisch voor het Nederlands Kampioenschap 3x3 Basketball dat in
augustus 2022 wordt gespeeld tijdens de 3x3NL Tour Finals (outdoor).
Team: Een team kan gedurende het seizoen uit maximaal 6 spelers of speelsters bestaan. Van die 6
spelers kunnen per speelronde maximaal 4 spelers of speelsters aan het toernooi van die dag
deelnemen.
Categorieverdeling: In de volgende categorieën wordt een competitie aangeboden voor zowel
mannen als vrouwen: U13, U15, U18, U23, Open, 35+. Als er voldoende aanmeldingen zijn, zullen de
poules gesplitst worden in een reguliere competitie en een elite categorie (landelijk niveau).
Mocht je het leuk vinden om met een aantal leeftijdsgenoten hieraan deel te nemen of (eerst)
nog meer informatie willen, neem dan even contact op met Wedstrijdzaken.

Volg ons ook via Instagram!
Alle informatie over Langstraat Shooters kan je al jaren vinden via onze website. Hier kan je algemene
informatie, informatie over het bestuur, de teams, de trainingstijden, de wedstrijden en alle belangrijke
mededelingen vinden. Ook de Time Outs worden wekelijks op de website gepubliceerd. Veel (oud)leden en ouders van leden weten inmiddels dat we ook regelmatig nieuwtjes posten via Facebook.
Sinds kort delen we onze laatste nieuwtjes ook via Instagram! Volg ons nu dus
via Facebook & Instagram. Let op: het belangrijkste nieuws wordt nog steeds gedeeld via de Time Out
en de website, blijf die dus regelmatig openen en lezen!
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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!

Lees hier alle coronaregels bij BC Langstraat Shooters
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