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Basketballdirect.com	 is	 live	 en	 om	 dat	 te	 vieren
geeft	 ze	 10%	 korting	 op	 het	 hele
assortiment!	 Iedere	 basketbalspeler	 of	 liefhebber
voorzien	 van	 basketbalschoenen,	 basketbalkleding
en	basketballen	 is	wat	dé	basketbalshop	het	 liefste
doet.	Het	maakt	niet	uit	of	basketbal	je	passie	is	of
een	 beginnende	 hobby.	 Het	 ruime
basketbalassortiment	heeft	voor	ieder	wat	wils!

Vier	 het	 feestje	 mee	 en	 profiteer	 van	 10%	 extra
korting*!	Gebruik	de	code:
	

BASKETBALLDIRECT10

*Korting	is	geldig	t/m	19	december	2021.	

Bekijk	de	webversie

	 	

Time	Out	||	Jaargang	9	||	Nummer	14 14	december	2021

	

Beste	{{voornaam}},

Helaas	zijn	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	zondag	19	en	dinsdag	28	december

Zoals	iedereen	weet,	zijn	alle	wedstrijden	tot	het	einde	van	het	jaar	2021	afgelast.	We	willen	de	vrijgekomen
zaalruimte	 benutten	 om	 de	 gelegenheid	 te	 bieden	 te	 trainen.	 Voor	 zondag	 19	 december	 en	 dinsdag	 28
december	(in	plaats	van	het	oliebollentoernooi)	gelden	de	volgende	trainingstijden:

12:00	-	13:30u		-		U10	en	U12
13:30	-	15:00u		-		U14,	U16	en	U18
15:00	-	16:30u		-		Senioren	Recreanten

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.

Update	contributie-inning	december

Naar	 aanleiding	 van	 de	 afgelaste	 trainingen	 en	 competities	 heeft	 het	 bestuur	 gekeken	 naar	 de
geplande	contributie-inningen.	

Voor	 alle	 leden	 heeft	 het	 bestuur	 besloten	 géén	 contributie	 te	 innen	 voor	 de	maand	december.	 Voor	 de
vervolgmaanden	 zal	 er	 per	 maand	 opnieuw	 naar	 de	 situatie	 op	 dát	 moment	 gekeken	 worden.	 In	 januari
worden	de	contributie-inningen	dus	opnieuw	beoordeeld.	

Voor	de	leden	die	aan	het	begin	van	het	seizoen	de	contributie	in	1x	betaald	hebben,	geldt	dat	we	aan	het
einde	 van	 het	 seizoen	 de	 balans	 op	 zullen	 maken	 en	 eventuele	 verschillen	 zullen	 verrekenen,	 om	 zo
administratieve	handelingen	te	optimaliseren	en	fouten	te	voorkomen.	

Bij	vragen,	kan	je	altijd	contact	opnemen	met	Ledenadministratie.	

Oliebollentoernooi

Het	 komt	 waarschijnlijk	 niet	 als	 een	 grote
verrassing,	 maar	 inmiddels	 is	 definitief
besloten	 we	 het	 oliebollentoernooi	 dit
jaar	niet	door	 laten	gaan	 in	verband	met	de
geldende	 maatregelen.	 In	 plaats	 daarvan
bieden	we	trainingen	aan	op	die	middag	voor
alle	teams.	Mocht	er	in	het	nieuwe	jaar	weer
meer	mogelijk	zijn	(bijvoorbeeld	met	Pasen),
dan	zullen	we	natúúrlijk	kijken	of	en	hoe	we
een	 verlaat	 oliebollentoernooi	 kunnen
plannen!	

Andere	ideeën?	Heb	jij	toffe	(andere)	ideeën
voor	onze	vereniging	(toernooien,	activiteiten
of	 iets	 héél	 anders),	 laat	 dan	 van	 je
horen!	 Neem	 contact	 op	 en	 dan	 gaan	 we
samen	 met	 jou	 kijken	 of	 en	 hoe	 we	 het
kunnen	regelen!	

SponsorKliks!

De	 dagen	 worden	 nu	 écht	 korter	 en
donkerder,	 Kerst	 is	 alweer	 in	 zicht.	 Dat
betekent	 vaak	 nog	 kerstinkopen	 doen	 en	 dit
jaar	 zal	 dat	 meer	 en	 meer	 online	 gedaan
worden.	 Ga	 je	 ook	 online	 nog	 cadeaus
bestellen?	 Vergeet	 dan	 niet	 om	 even	 via
SponsorKliks	te	klikken!	

Pietentraining	2021!

Sinterklaas	en	zijn	pieten	zijn	inmiddels	alweer	terug	naar	Spanje.	Toch	hieronder	nog	een	kleine	impressie
van	de	gezellige	en	geslaagde	pietentraining!

Kijk	voor	meer	foto's	op	Facebook	of	onze	website!

Basketballdirect.com	is	live!

Bekijk	het	assortiment

Vorige	Time	Out	gemist?

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.	

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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