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Beste	{{voornaam}},

Helaas	zijn	afgelopen	weekend	ook	voor	de	sport	weer	een
aantal	maatregelen	aangescherpt.	Lees	de	berichten	hieronder
daaorm	goed	door,	zodat	je	op	de	hoogte	bent	van	de	nieuwste
maatregelen	en	de	aangepaste	trainingen/trainingstijden!	Laten
we	allemaal	voorzichtig	zijn	en	op	elkaar	letten,	zodat	we	het
aantal	besmettingen	binnen	de	vereniging	en	teams	beperkt

kunnen	houden	én	toch	(beperkt)	kunnen	trainen.	We	rekenen
daarbij	op	jullie	begrip,	hulp	en	inzet!	Blijf	gezond!

	

	

Nieuw(s)!

Basketbal	&	corona
Nieuw	per	28	november:

Er	mag	niet	gesport	worden	na	17:00	uur.	Dat	betekent	dat	alle	trainingen	op	dinsdag-	en	vrijdagavond
voor	nu	vervallen.
Bij	binnenkomst	en	verplaatsing	 in	de	 sporthal	moet	weer	een	mondkapje	 gedragen	worden.	Uiteraard
hoeft	dat	niet	tijdens	het	sporten.	
Er	dient	ook	weer	1,5	meter	afstand	gehouden	te	worden	in	de	publieke	ruimtes	en	kleedkamers.	

Onverminderd	geldend:
Vanaf	6	november	is	het	voor	iedereen	vanaf	18	jaar	verplicht	een	coronatoegangsbewijs	én	ID	te	tonen
om	toegang	te	kunnen	krijgen	tot	de	sporthal.
De	 gemeente	 heeft	 besloten	 om	 zelf	 uitvoering	 te	 geven	 aan	 deze	 verplichting,	 dus	 word	 je	 bij
binnenkomst	gevraagd	om	je	QR	code	én	ID	te	laten	zien.	
Bij	twijfel	over	je	leeftijd	(16-17-18	jaar	is	soms	moeilijk	te	zien),	kan	het	zijn	dat	er	om	je	ID	gevraagd
wordt.	
Heb	je	geen	geldige	QR	code,	dan	krijg	je	géén	toegang	tot	de	zaal.
Er	 mag	 géén	 publiek	 aanwezig	 zijn.	 Spelers	 kunnen	 afgezet	 en	 opgehaald	 worden	 bij	 de	 ingang	 van
Sporthal	de	Slagen.

Lees	hier	alle	coronaregels	bij	BC	Langstraat	Shooters

Trainingen	zaterdag	4	december

Zoals	iedereen	weet,	zijn	alle	wedstrijden	tot	het	einde	van	het	jaar	2021	afgelast	(zie	volgende	bericht).	We
willen	 de	 vrijgekomen	 zaalruimte	 (zaterdag,	 4	 december	 en	 zondag	 19	 december)	 benutten	 om	 de
gelegenheid	te	bieden	te	trainen.	Daarbij	zullen	we	het	volgende	schema	hanteren:

10:30-12:00u		-		U10	en	U12
12:00-13:30u		-		U14,	U16	en	U18
13:30-15:00u		-		Senioren	Recreanten

Deze	 tijden	 gelden	 voor	 komende	 zaterdag,	 de	 tijden	 op	 zondag	 19	 december	 zullen	 later	 nog
gecommuniceerd	worden.

Belangrijk:
Meedoen	is	volledig	vrijwillig
Voel	je	je	niet	gezond	of	fit,	blijf	dan	thuis!!
Er	 zijn	 ook	 hier	 in	 de	 omgeving	 en	 met	 name	 op	 de	 basisscholen	 veel	 positieve	 gevallen.	 Ben	 je
(misschien)	in	contact	geweest	met	iemand?	Blijf	dan	ook	thuis.	
Bij	twijfel,	blijf	thuis.

We	willen	de	teams	zoveel	mogelijk	gescheiden	houden	om	kruisbesmettingen	te	voorkomen.	Het	trainen	met
de	 eigen	 groep	 is	 akkoord	 (inclusief	 een	wedstrijdje	 natuurlijk),	maar	we	 hebben	 daarom	besloten	 om	de
teams	niet	te	mixen	om	een	onderling	toernooitje	te	spelen.	We	hopen	op	jullie	begrip	hiervoor.

Als	er	nog	vragen	zijn,	kan	je	altijd	een	mailtje	sturen	naar	Technische	Zaken.
	
Blijf	gezond,	het	bestuur.

Afgelaste	competities	t/m	eind	2021

Naar	aanleiding	van	de	maatregelen	die	de	overheid	op	vrijdag	26-11-2021	heeft	bekend	gemaakt,	heeft	het
bestuur	 van	de	NBB	besloten	de	drie	 competitieronden	 in	december	uit	 te	 stellen.	De	 topsportcompetities
zijn	uitgezonderd	van	deze	maatregelen.	Doel	van	de	maatregelen	 is	om	de	snelle	toename	van	het	aantal
coronabesmettingen	en	de	ziekenhuisopnames	af	te	remmen.	De	NBB	vindt	het	belangrijk	om	daar	maximaal
aan	bij	te	dragen.
	
Joop	 Brakenhoff,	 voorzitter	 van	 de	 NBB	 licht	 het	 besluit	 toe.	 ‘We	 hebben	 het	 weekend	 benut	 om	 alle
consequenties	 die	 deze	maatregelen	met	 zich	meenemen	 goed	 in	 kaart	 te	 brengen.	Hierbij	 hebben	we	de
ontvangen	signalen	van	de	verenigingen	serieus	meegewogen.	We	staan	hier	voor	een	enorm	lastig	dilemma.
Het	blijven	sporten	en	bewegen	in	deze	bijzondere	tijd	 is	van	groot	belang,	sporten	en	bewegen	is	 immers
deel	 van	 de	 oplossing.	 We	 voelen	 echter	 ook	 een	 maatschappelijke	 verantwoordelijkheid.	 We	 willen
voorkomen	dat	teams	zonder	te	trainen	wedstrijden	moeten	spelen	met	risico	op	blessures	als	gevolg.	Door
de	wedstrijden	uit	te	stellen	beperken	we	daarnaast	de	reisbewegingen	tot	lokale	mobiliteit.	In	de	afgelopen
weken	constateren	we	dat	het	 aantal	 afzeggingen	van	wedstrijden	wegens	 corona	 is	 opgelopen.	Ook	dit	 is
meegenomen	 in	 de	 afwegingen.	 Met	 alle	 informatie	 die	 we	 nu	 hebben	 vinden	 we	 dat	 uitstel	 van	 de	 drie
competitieronden	in	december	de	beste	oplossing	is.	Mede	in	de	hoop	en	de	verwachting	dat	we	daardoor	in
het	nieuwe	jaar	de	competities	kunnen	hervatten’.

Concreet	betekent	dit	besluit	het	volgende:
De	competitieronden	in	de	landelijke	competities	en	in	de	afdelingen	senioren	competities	worden	fictief
verplaatst	naar	30	juni	2022.	Deze	wedstrijden	worden	op	een	later	te	bepalen	tijdstip	ingehaald.
In	 de	 afdelingscompetities	 jeugd	 komen	 de	 competitieronden	 in	 december	 te	 vervallen.	 De	 nieuwe
indeling	voor	de	tweede	helft	van	het	seizoen	is	inmiddels	gecommuniceerd	of	zal	spoedig	volgen.	

Vorige	Time	Out	gemist?

XU14	wint	eerste
wedstrijd	van	dit

seizoen!

Afgelopen	zaterdag	speelde	XU14	alweer	de
zesde	 wedstrijd	 van	 dit	 seizoen.	 De
tegenstander	 was	 opnieuw	 EVBV	 Octopus,
tegen	wie	de	maand	ervoor	een	spannende
wedstrijd	 nét	 werd	 verloren	 (29-35).	 Tijd
voor	 revanche	 dus!	 De	 wedstrijd	 in	 Vught
was	 wederom	 spannend,	 maar	 uiteindelijk
ging	onze	U14	er	met	de	winst	 vandoor	en
wonnen	 daarmee	 hun	 eerste	wedstrijd	 van
dit	seizoen!	Eindstand:	33-45.	

Helden	van	november

Op	zaterdag	13	november	stonden	de	dames-	en	herenrecreanten	ingedeeld	om	het	oud	papier	op	te	halen.
En	wat	was	het	weerbericht	slecht...!	Goed	ingepakt	in	de	regenjassen	gingen	Erna,	Ramona,	Bob	en	Ron	met
wat	frisse	tegenzin	aan	de	slag.	Maar	die	jassen	bleken	uiteindelijk	gelukkig	niet	nodig:	slechts	een	beetje
miezer	en	verder	droog	totdat	ze	weer	thuis	kwamen,	want	toen	kwam	het	met	bakken	uit	de	hemel.	Wat	een
geluk	weer!	 Samen	 gooiden	 ze	 12.480	 kg,	 oftewel	 €562,	 in	 de	 vrachtwagens,	wat	 de	 tussenstand	 voor	 dit
seizoen	op	€1913	zet.

Vrijwilligers,	bedankt!	

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
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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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