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Beste {{voornaam}},
Komend weekend stond de eerste echte Super Saturday gepland. Helaas door de aangescherpte
coronamaatregelen dit keer zonder publiek. Gelukkig kunnen de wedstrijden wel gewoon nog door
gaan! Om alle ouders en het andere publiek op de hoogte te houden, zou het extra leuk zijn om wat
wedstrijdverslagen inclusief foto's te delen via Facebook en de volgende Time Out. Stuur jouw foto's en
of stukje daarom naar communicatie@langstraatshooters.nl!

Uitslagen & Club Cup
Uitslagen 26 & 27 september:
Migliore - XU14
ABC Basketball - MU16
The Black Eagles - VU16
Migliore - XU12
Oirschot - MU18
Ardito - VSE 1

Club Cup stand van 29 september:

36-76
11-95
107-22
45-30
66-61
38-37

MU16
XU14
VSE 1
MU18
VU16
XU12

100% (3)
66.7% (3)
50% (2)
33.3% (3)
0% (3)
0% (3)

Nieuw(s)!
Sinds afgelopen dinsdag gelden aangescherpte maatregelen voor tijdens
de trainingen en wedstrijden. Lees het nieuwsbericht hieronder daarom
goed door!
De coronaregels die gelden bij de uitvereniging kan je nu ook snel via de
Sportlink App vinden!
Komende zaterdag 3 oktober staat er een tafelcursus gepland. Interesse? Meld
je dan even aan per mail!

Basketbal & corona
Update 30 september:
Op de ingelaste persconferentie van afgelopen maandag werden strengere maatregelen
aangekondigd. Op basis van de nieuwe richtlijnen van de NBB en gemeente Waalwijk zijn er nieuwe,
aanvullende maatregelen opgesteld, die hieronder kort zijn samengevat:
Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40
personen buiten, er kan dus nog steeds gebasketbald worden. Wel moet er nog steeds 1,5 meter
afstand worden gehouden.
Er zijn de komende drie weken geen toeschouwers welkom in de sporthal. Een uitzondering hierop
zijn rijdende ouders van het gastteam; zij mogen in de zaal aanwezig zijn. Dit geldt dus niet voor
ouders van kinderen van de thuisvereniging! En ook tijdens trainingen dus geen toeschouwers.
De horeca in de Slagen is gesloten (nu dus ook op trainingsavonden).
De aangescherpte maatregelen gaan in vanaf dinsdag 29 september en gelden in ieder geval t/m
20 oktober.

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

Tafelcursus 03 oktober
Komende zaterdag 03 oktober zal er van 12:15-13:45u een tafelcursus gegeven worden in Sporthal
de Slagen. Deze cursus is bedoeld voor alle spelers van VU16, MU16, MU18 en alle ouders van de
jeugdteams. Ben je nog niet bekend met tafelen of wil je je kennis weer even opfrissen? Meld je dan nu
aan! In verband met corona is aanmelden verplicht; stuur even een mailtje naar
zaaldiensten@langstraatshooters.nl. (Mocht je komende zaterdag écht niet kunnen, maar toch graag een meedoen
met de cursus, laat dat dan ook even per mail weten. Dan kijken we of we nog een ander moment kunnen plannen!)

XU14 verslaat Migliore!
De derde wedstrijd voor XU14 van dit seizoen werd
afgelopen zaterdag gespeeld in Rijen tegen Migliore.
En net als de vorige week, werd dit een mooie
overwinning voor BC Langstraat Shooters. Na het
eerste kwart stond er een zeven-punten voorsprong op
het scorebord. Het team kreeg als opdracht mee om
goed en scherp te blijven spelen en om ieder kwart de
voorsprong met zeven punten uit te bouwen. Het werd
zelfs iets meer: na de 10-17 van het eerste kwart,
volgden de 21-41 bij rust, 28-58 na drie kwarten en dus
36-76 als uitslag.
Goed verdedigen, als team
aanvallen, de bal passen en snijden naar de basket,
goed rondspelen, alles is langs gekomen in deze
wedstrijd.
Al met al een prima wedstrijd. Op naar de volgende
wedstrijd; komende zaterdag thuis in Sporthal de
Slagen. Dan staat BC Bladel op het programma!

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!
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Wedstrijden & zaaldiensten
Zaterdag 03 oktober

Zondag 04 oktober

14.00 | MU18 - BC Waldric
Veld: 3
Tafel: VU16
Scheidsrechters: Ron Hovenier & Esmee van der Steen

Geen wedstrijden.

14.00 | MU16 - Barons
Veld: 1
Tafel: Ouders
Scheidsrechters: Renée Hovenier & ??
14.00 | XU12- Vlijmscherp SVH
Veld: 2
Tafel: Ouders
Scheidsrechters: Ikram van den Assem & ??
16.00 | XU14 - BC Bladel
Veld: 2
Tafel: Ouders
Scheidsrechters: Mark van Drunen & Jochem van Drie
16.00 | VU16 - Akros
Veld: 3
Tafel: Ouders
Scheidsrechters: Rob Hertroys & Marcel van der Linden
16.00 | VSE 1 - TSBV Pendragon
Veld: 1
Tafel: Jesper Coomans & Thijn Doremans
Scheidsrechters: Ron Hovenier & Niels de Jong

Vorige Time Out gemist?
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!
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