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Heroes	Den	Bosch	beleeft	in	de	BNXT	League	een	super	start
van	het	basketballseizoen!	En	ze	zijn	nog	lang	niet	klaar	met
winnen	:)

En	 zoals	 jullie	 weten	 is	 BC	 Langstraat	 Shooters	 sinds	 dit
seizoen	 ook	 aangesloten	 bij	 het	 Brabants	 Basketball
Convenant.	 Daar	 komen	 ze	 met	 een	 leuke	 actie,	 waarmee
leden	van	BC	Langstraat	Shooters	recht	hebben	op	korting	op
de	wedstrijdtickets	van	Heroes	Den	Bosch!	Voor	kinderen	van
5	 t/m	 14	 jaar	 kosten	 de	 kaarten	 €4,-	 en	 voor	 volwassenen
vanaf	 15	 jaar	 €8,-	 per	 stuk.	 Een	 korting	 van	 bijna	 50%	 dus!
Tickets	 bestellen	 kan	 via	 de	 ticketshop.	 Met	 de	 code
'BCLangstraatShooters'	wordt	de	korting	dan	automatisch	verwerkt.	

Tot	op	de	tribune	bij	Heroes!
	

Ook	jij	kan	Langstraat	Shooters	makkelijk	en	snel	sponsoren!	Hoe	werkt
gratis	 sponsoren?	 Als	 jij	 via	 Sponsorkliks	 iets	 koopt,	 bijvoorbeeld	 bij
Coolblue,	 Booking.com	of	 Bol,	 dan	 ontvangt	 Langstraat	 Shooters	 geld
van	SponsorKliks	én	 jij	betaalt	niks	extras.	Gratis	 sponsoren	dus!	Ook
Coolblue,	 MediaMarkt,	 AH	 en	 heel	 veel	 andere	 webshops	 doen	 mee.
Dus	voor	je	iets	bestelt,	even	naar	Sponsorkliks!	

En	wij	zijn	blij	om	te	zien	dat	steeds	meer	mensen	dit	doen!	Zo	is	er	in
totaal	al	meer	dan	€400	gespaard	voor	Langstraat	Shooters.	Bedankt	en
ga	zo	door!	

Bekijk	de	webversie

	 	

Time	Out	||	Jaargang	9	||	Nummer	10 9	november	2021

	

Beste	{{voornaam}},

Waarschijnlijk	hebben	jullie	allemaal	de	persconferentie	van
vorige	week	dinsdag	gezien	of	gevolgd.	Gelukkig	kunnen	we
(voorlopig)	nog	de	leukste	sport	die	er	is	uitoefenen..!	Wel

gelden	er	aanvullende	maatregelen.	Lees	daarom	onderstaande
berichten	goed	door	en	laten	we	het	zo	samen	allemaal	veilig

houden	om	te	sporten!			

	

Uitslagen,	wedstrijden,	zaaldiensten	&	Club	Cup

Nieuw(s)!

Basketbal	&	corona
Update	2	november
Afgelopen	dinsdag	was	er	weer	een	nieuwe	persconferentie	omtrent	de	geldende	coronamaatregelen.	Naar
aanleiding	daarvan	gelden	aanvullende	regels	voor	onder	andere	binnensporten.	

Vanaf	6	november	aanstaande	is	het	voor	sporters,	bezoekers	en	toeschouwers,	vanaf	18	jaar,	verplicht
een	 coronatoegangsbewijs	 en	 ID	 te	 tonen	 om	 toegang	 te	 kunnen	 krijgen	 tot	 een
binnensportaccommodatie.	 De	 gemeente	 heeft	 besloten	 om	 zelf	 uitvoering	 te	 gaan	 geven	 aan	 deze
verplichting	 op	 de	 volgende	 locaties:	 sporthal	 De	 Slagen,	 sporthal	 De	 Zeine,	 sportcentrum	Waspik	 en
zwembad	Olympia.	Tot	 slot	willen	wij	nogmaals	benadrukken	dat	 sporters,	bezoekers	en	 toeschouwers
geen	toegang	tot	de	accommodatie	kunnen	krijgen	zonder	geldig	toegangsbewijs.	Wij	begrijpen	dat	deze
aanscherping	 een	 belasting	 is	 voor	 sporters	 en	 hun	 toeschouwers	 en	 dat	 het	 niet	 bijdraagt	 aan	 de
sportbeleving.	Laten	we	echter	 samenwerken	en	begrip	 tonen	voor	elkaar	om	ook	deze	hobbel	 in	de	 strijd
tegen	corona	te	nemen!

Lees	hier	alle	coronaregels	bij	BC	Langstraat	Shooters

Met	korting	naar	wedstrijden	van	Heroes!

Spek	de	clubkas	samen	met	PLUS!

Laatste	week	om	te	sparen!	

PLUS	organiseert	van	zondag	5	september	t/m	zaterdag	13	november	een	unieke	spaaractie:	Spaar	je	club
gezond.	Klanten	van	de	PLUS	kunnen	sparen	voor	sponsorpunten.	Bij	elke	€10	aan	boodschappen	ontvang	je	er
al	 één!	Hoe	meer	 sponsorpunten	 jij	 spaart,	 hoe	meer	 euro's	 dat	 oplevert	 voor	 de	 kas	 van	 onze	 club.	 Voor
Langstraat	Shooters	kan	je	sparen	bij	PLUS	Stephan	van	Engelen	(Waalwijk),	PLUS	Frans	Andriessen	(Sprang-
Capelle)	en	PLUS	Picokrie	 (Waspik).	Samen	stellen	zij	 in	 totaal	€35.000	beschikbaar	voor	alle	deelnemende
clubs!	Verzamel	dus	sponsorpunten	en	vergeet	ze	niet	te	activeren	op	plus.nl/sponsorpunten.	Help	onze	club
met	jouw	boodschappen!	

Kwalificatiewedstrijden	van	de	Orange	Lions

Zowel	de	Orange	Lions	mannen	als	vrouwen	komen	in	november	in	thuiswedstrijden	in	actie.	Dit	is	jouw
kans	om	erbij	te	zijn!

De	vrouwen	treden	11	november	a.s.	om	18.30	uur	aan	in	Sporthallen	Zuid	in	Amsterdam	tegen	Ierland.	Op
het	 spel	 staat	 kwalificatie	 voor	 het	 Europees	 Kampioenschap	 in	 2023.	En	 voor	 deze	 wedstrijd	 zijn	maar
liefst	3	oud-leden	geselecteerd:	Rowie	Jongeling,	Jacobine	Klerx	en	Marlou	de	Kleijn!	En	de	Orange	Lions
kunnen	op	veel	 steun	rekenen	 in	Sporthallen	Zuid,	want	de	wedstrijd	 is	volledig	uitverkocht!	Geen	tickets?
Dan	niet	getreurd:	de	EK-kwalificatiewedstrijd	Nederland	-	Ierland	van	aanstaande	donderdag	zal	live	te	zien
zijn	op	een	livestream	van	de	NOS.

De	mannen	kun	je	26	november	a.s.	om	19.30	uur	in	actie	zien	in	Topsportcentrum	Almere	tegen	IJsland.	Voor
de	nationale	ploeg	is	dit	het	eerste	kwalificatiewindow	op	weg	naar	plaatsing	voor	het	WK,	dat	in	2023	wordt
gehouden	in	Japan,	Indonesië	en	de	Filipijnen.

Na	 lange	 tijd	 is	 het	 eindelijk	 weer	 mogelijk	 om	 de	 nationale	 basketbalploegen	 te	 zien	 schitteren	 in	 een
thuiswedstrijd.	 Grijp	 dus	 je	 kans	 om	 met	 vrienden,	 familie	 of	 teamgenoten	 de	 Orange	 Lions	 naar	 de
overwinning	te	schreeuwen!

Koop	hier	je	tickets!

Vorige	Time	Out	gemist?

Goede	pasfoto	in	Sportlink!

Hieronder	een	berichtje	vanuit	de	bond:	
"Nu	we	eindelijk	weer	fijn	aan	het	basketballen	zijn	en	een	aantal	weken	verder	in	het	seizoen,	krijgen	we
ook	 door	 dat	 in	 de	 afgelopen	 periode	 bij	 veel	 spelers	 en	 speelsters	 de	 foto’s	 in	 Sportlink	 niet	 goed	 zijn
bijgehouden.

We	 zien	 helaas	 veel	 niet	 (meer)	 goed	 gelijkende	 foto’s	 van	 spelers	 en	 speelsters.	 Afbeeldingen	 van
(huis)dieren,	compleet	andere	personen	of	 foto’s	van	10	 jaar	geleden	zijn	daar	 slechts	enkele	voorbeelden
van.	We	willen	daarom	alle	leden	dan	ook	verzoeken	om	voor	het	einde	van	de	maand	oktober	je	eigen	foto
te	 checken	 en	 eventueel	 een	 goed	 gelijkende	 foto	 aan	 te	 leveren	 bij	 de	 club	 (via	 communicatie).	 De
vereniging	 kan	 deze	 foto	 dan	 in	 Sportlink	 bij	 het	 lid	 plaatsen.	 Een	 speler/speelster	 dient	 namelijk	 via
zijn/haar	digitale	pas	in	Sportlink	over	een	recente	pasfoto	te	beschikken.	Deze	foto	komt	bij	de	wedstrijd	op
het	wedstrijdformulier	naar	voren	en	aan	de	hand	daarvan	controleert	de	scheidsrechter	de	spelers!!	Als	bij
een	 speler/speelster	 geen	 goed	 gelijkende	 foto	 in	 Sportlink	 staat	 en	 evenmin	 een	 andere	 legitimatie
(paspoort	 of	 rijbewijs)	 kan	 worden	 getoond,	 dan	 hoort	 de	 scheidsrechter	 hem/haar	 te	 weigeren	 als
speler/speelster!"

Daarom	twee	belangrijke	punten:
1.	 Check	je	pasfoto	in	de	Sportlink	app!	Is	dit	een	goed	gelijkende	en	recente	foto?	Prima!	Zo	niet,	mail	dan
even	een	andere	foto	naar	communicatie,	dan	passen	wij	deze	voor	je	aan.	

2.	 Zorg	dat	je	ook	te	vinden	bent	 in	de	app!	Zet	daarom	je	profiel	bij	de	privacyinstellingen	minimaal	op
"beperkt".	 Het	 liefst	 staan	 alle	 spelers	 ingesteld	 op	 "normaal",	 zodat	 je	 naam	 en	 foto	 gecontroleerd
kunnen	worden	voor	de	website.	Als	je	je	profiel	op	"beperkt"	hebt	staan,	dan	moet	je	altijd	een	geldig
legitimatiebewijs	 kunnen	 tonen	 aan	 de	 scheidsrechter!	 Kan	 de	 scheidsrechter	 je	 naam	 &	 foto	 niet
controleren,	dan	mag	hij/zij	jou	weigeren	te	spelen!

Meer	informatie	of	vragen?	Neem	dan	even	contact	op	met	jouw	trainer/coach	of	met	communicatie.	

Sponsorkliks:	gratis	sponsoren!

Aangepaste	zaaldiensten	t/m	december

Inmiddels	 zijn	 er	 al	 een	 aantal	 wedstrijden	 verplaatst	 en	 verschoven	 en	 daar	 horen	 ook	 aangepaste
zaaldiensten	 bij.	 Alle	 zaaldiensten	 zijn	 ingevoerd	 in	 Sportlink,	 waardoor	 deze	 ook	 zichtbaar	 worden	 in	 je
persoonlijke	programma	in	de	Sportlink	app.	

Check	je	app	en	het	aangepaste	schema	hieronder	dus	even	om	je	zaaldienst	niet	te	missen!	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.

Aangepast	schema	t/m	december

En	voor	alle	recreanten	en	andere	oud-leden	en	vrijwilligers:	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	hulp	is	welkom!

Openstaande	zaaldiensten	t/m	december

Actie	AH	Janssen	Waalwijk

Ook	dit	 jaar	doen	we	weer	mee	met	de	mega	AH	Jansen	Sponsoractie!	 Spaar	 t/m	31	december	 mee	 voor
Duppies	en	doneer	deze	aan	een	goed	doel	of	vereniging:	bijvoorbeeld	aan	BC	Langstraat	Shooters!
	

Bij	besteding	van	elke	€	20,-	ontvang	je	een	GRATIS	Duppie.
Elke	Duppie	is	geld	waard	voor	jouw	vereniging!
Gespaarde	Duppies	zijn	geldig	t/m	31	december	2021.

Sponsoren

BC	Langstraat	Shooters
Sporthal	de	Slagen

De	Gaard	2
5146	AW,	Waalwijk

Neem	contact	op	met:

Communicatie Wedstrijdzaken Ledenadministratie

Copyright	®	BC	Langstraat	Shooters	2021

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	communicatie@langstraatshooters.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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