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Beste {{voornaam}},
Fijn om te merken dat alle wedstrijden en competities weer goed zijn opgestart. Voor komend weekend
staan alleen uitwedstrijden gepland, maar op 03 oktober is het dan tijd voor een echte Super Saturday!
Schrijf die middag dus alvast in je agenda!

Uitslagen & Club Cup
Uitslagen 12 & 13 september:
MU18 - High Five
XU14 - High Five
MU16 - High Five
XU12 - Biks Shots
Springfield - VU16
BV Rooi - VSE 1

Club Cup stand van 22 september:

53-45
64-25
105-24
29-60
103-20
28-50

MU16
VSE 1
MU18
XU14
VU16
XU12

100% (2)
100% (1)
50% (2)
50% (1)
0% (2)
0% (2)

Nieuw(s)!
Het voorlopig zaaldienstschema is verderop in deze Time Out te vinden. De
zaaldiensten zullen snel ook in de Sportlink App zichtbaar worden.
Zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden hebben we te maken met
maatregelen in verband met het coronavirus. Lees het bericht hieronder
goed door en houd je aan alle regels! Zo kunnen we met z'n allen blijven
basketballen.
De coronaregels die gelden bij de uitvereniging kan je nu ook snel via de
Sportlink App vinden!

Volg ons nu ook via Instagram!
Elke week worden julie op de hoogte gebracht van alle nieuwtjes in de Time Out. Daarnaast is het
belangrijkste nieuws ook op de website te vinden en op Facebook wordt ook regelmatig een update
geplaatst. En vanaf nu: volg ons ook via Instagram! Ook daar zullen leuke en nuttige nieuwtjes
geplaatst gaan worden!

Facebook

Instagram

Website

Voorlopig zaaldienstschema t/m december
De zaaldiensten t/m december zijn inmiddels ook gemaakt. Deze zijn via onderstaande link en op de
website te vinden. De zaaldiensten zullen ingevoerd worden in Sportlink, waardoor deze in de app in
je persoonlijke programma ook zichtbaar worden.
Zoals altijd geldt: als je niet kan, zorg dan zelf voor een vervanger. Als je er niet bent én geen
vervanger geregeld hebt, dan zal er een boete in rekening worden gebracht.
Zoals jullie kunnen zien zitten er nog een aantal gaten in het schema, die nog opgevuld moeten
worden. Ben jij beschikbaar om één van deze wedstrijden in te vullen? Stuur dan even een
mailtje naar zaaldiensten. Alle handjes zijn welkom!

Voorlopig schema t/m december

Coronaregels tijdens uitwedstrijden
Inmiddels zijn jullie als het goed is allemaal op de hoogte van welke coronaregels er gelden bij ons op
de vereniging en in Sporthal de Slagen. Maar hoe zit dat bij de uitwedstrijden? Elke sporthal, gemeente
en vereniging is weer anders en daarom gelden er ook overal nét andere regels.
Door een update (je moet de app dus wel even updaten!) kan je nu heel gemakkelijk in de Sportlink
App bij elke wedstrijd een link vinden naar de corona-informatie van die vereniging (zie foto hieronder).
Zo kan je dus snel de corona-regels doornemen van de club waar jouw uitwedstrijd wordt gespeeld.
Zorg dus dat je dit voorafgaand aan de wedstrijd even doorleest, dan weet je bijvoorbeeld of de
kleedkamers/kantine geopend zijn en of er publiek aanwezig mag zijn!

AH Sportactie
Tijdens de Nationale Sportweek organiseert NOC*NSF in samenwerking met Albert Heijn de AH
Sportactie, als onderdeel van de landelijke campagne 'Sport doet iets met je'. In de AH Sportactie
activeren ze Nederland en dagen ze iedereen uit de sport te ontdekken die bij je past.
Hoe werkt de Sportactie?
Van maandag 14 tot en met zondag 27 september ontvang je bij minimaal €10 aan boodschappen
éénmalig 10 sportzegels in de AH app. Met 1 sportzegel kun je 1 proefles boeken. Let op: je moet de
AH app dan wel op je telefoon hebben staan en je hebben aangemeld voor digitaal sparen in de app.
De sportzegels worden bijgeschreven in de AH app, nadat je boodschappen hebt gedaan bij Albert
Heijn of je online bestelling is bezorgd.
Wil je met de sportzegels een proefles boeken? Klik dan in je AH app op ‘Boek hier je sportlessen’ en
proef de sport. Je kunt proeflessen boeken tot en met zondag 25 oktober.

Nationale Sportweek 2020
Van vrijdag 18 t/m zondag 27 september vindt de NOC*NSF Nationale Sportweek plaats. In het hele
land vinden speciale activiteiten plaats, waarbij je sport kunt ontdekken. Ook in de gemeente Waalwijk
vinden allerlei sportactiviteiten plaats, waaronder gratis kennismakingstrainingen bij BC Langstraat
Shooters om basketbal te leren kennen!
De landelijke sportkoepel NOC*NSF en ook GO Waalwijk (en wij!) zijn daarnaast benieuwd naar JOUW
sportverhaal.Laat weten wat sport met jou doet en inspireer daarmee anderen! Stuur je verhaal en je
tips en de leukste, meest actieve foto uiterlijk zondag 27 september aan GO Waalwijk (en deel het
ook via www.nationalesportweek.nl en communicatie@langstraatshooters.nl). De leukste foto's en
verhalen worden gepubliceerd en worden door GO Waalwijk gewaardeerd met een sportieve attentie!

Meer informatie over de Nationale Sportweek

Wedstrijden & zaaldiensten
Zaterdag 26 september

Zondag 27 september

12.30 uur | ABC Basketball - MU16
12.30 uur | BBF Migliore - XU14
16.45 uur | The Black Eagles - VU16
17.30 uur | BBF Migliore - XU12
20.15 uur | Ardito - VSE 1

10.30 uur | Oirschot - MU18

Vorige Time Out gemist?

Gegevens aanpassen voor leden t/m 16 jaar
Veel verenigingen en leden (ouders) hebben aangegeven problemen te hebben met het zichtbaar
krijgen van pasfoto’s van hun leden/kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Sinds 25 mei 2019 is de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Die stelt dat kinderen tot 16 jaar niet
zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. En dit geldt
dus ook voor de persoonlijke instellingen van kinderen onder 16 jaar in de Sportlink app. Deze
instellingen worden dus standaard op niet zichtbaar gezet. Ouders/ verzorgers kunnen deze gegevens
wél wijzigen. Lees in de onderstaande handleiding hoe dit moet!

Handleiding Sportlink app

Basketbal & corona
Update 01 september:
Afgelopen week heeft de NBB nog specifieke richtlijnen gepubliceerd voor de basketball
competities/wedstrijden. De belangrijkste adviezen vanuit dit protocol:
Voor uitwedstrijden geldt dat spelers en coaches per auto naar de wedstrijd gaat. Het advies vanuit
de NBB is om dan een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen
mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden horen, hoeft er geen
mondkapje gebruikt te worden.
Verder is het advies om zoveel mogelijk omgekleed naar de wedstrijd toe te gaan.

Lees hier alle coronaregels bij BC Langstraat Shooters
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