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Beste	{{voornaam}},

YES,	we	mogen	weer!	De	wedstrijden	en	competities	zijn
inmiddels	alweer	goed	opgestart:	de	eerste	wedstrijden	zijn	ook

weer	gewonnen!	Voor	komend	weekend	staan	ook	de	eerste
thuiswedstrijden	weer	gepland.	Lees	daarom	goed	verder	voor

meer	informatie	over	de	zaaldiensten.

	

Uitslagen,	wedstrijden,	zaaldiensten	&	Club	Cup

Nieuw(s)!

Basketbal	&	corona

Update	25	januari	2022	(NBB):
Goed	nieuws	tijdens	de	persconferentie	van	dinsdagavond	25	januari!	We	mogen	vanaf	woensdag	26	januari
05:00	uur	weer	in	competitieverband	basketball	spelen!	Ook	zijn	toeschouwers	weer	welkom	en	is	de	kantine
geopend.	Wel	gelden	er	nog	een	aantal	voorwaarden,	bijvoorbeeld	met	betrekking	tot	het	houden	van	afstand
en	het	dragen	van	een	mondkapje.	Maar	de	competities	kunnen	per	direct	weer	opgestart	worden.

(Voorlopige)	zaaldiensten	t/m	mei

De	zaaldiensten	t/m	mei	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	hulp	is	welkom!

Voorlopig	schema	t/m	mei	2022

Spelregelbewijs

Basketball	 is	een	 fantastische	 sport,	maar	 spelregel	 technisch	ook	een	 lastige	 sport.	 	Op	de	velden	zijn	er
soms	discussies	te	zien	tussen	spelers	en	scheidsrechters	over	de	spelregels.		Meer	kennis	van	de	spelregels
zorgt	voor	meer	begrip	voor	beslissingen	van	de	scheidsrechters	en	maakt	onze	sport	dus	leuker,	veiliger	en
positiever.		Het	spelregelbewijs	maakt	basketballers	vertrouwd	met	de	spelregels	van	onze	sport.
	
Het	spelregelbewijs	wordt	aangeboden	via	FlowSparks,	de	Elektronische	Leeromgeving	(ELO)	van	Basketball
Nederland.	 	Alle	spelende	leden	van	13	jaar	en	ouder	hebben	automatisch	toegang	tot	de	omgeving	waarin
het	 spelregelbewijs	 behaald	 kan	 worden.	 	 Ook	 niet	 spelende	 leden,	 of	 leden	 die	 jonger	 zijn	 dan	 13	 jaar,
kunnen	door	de	verenigingen	vrijwillig	worden	aangemeld,	mits	zij	geregistreerd	staan	in	Sportlink.
	
INLOGGEN	VOOR	HET	SPELREGELBEWIJS
Een	speler	die	het	spelregelbewijs	dient	te	halen,	ontvangt	een	mail	vanuit	FlowSparks.	 	Dit	betreffen	alle
spelende	 leden	 (met	 een	 spelactiviteit)	 vanaf	 13	 jaar	 tot	 en	 met	 24	 jaar.	 	 De	 mail	 wordt	 automatisch
verstuurd.		In	de	ontvangen	mail	kan	het	lid	een	account	aanmaken.		Met	dit	account	krijgt	de	speler	toegang
tot	FlowSparks.		Wanneer	een	lid	later	nogmaals	wil	inloggen	in	FlowSparks	kan	dat	via	deze	link.

Ben	je	tussen	de	13	en	24	jaar,	heb	je	je	Spelregelbewijs	nog	niet	gehaald,	maar	ook	geen	mail	ontvangen
vanuit	 FlowSparks?	 Laat	het	dan	even	weten!	Dan	 laten	we	even	een	nieuwe	 link	 voor	het	maken	van	een
account	versturen.

Vorige	Time	Out	gemist?

Korting	op	tickets	voor	Heroes	den	Bosch

Fan-tas-tisch	nieuws:	publiek	bij	sportwedstrijden	is	weer	toegestaan!	

Zoals	eerder	al	in	de	Time	Out	vermeld,	krijgen	de	leden	van	BC	Langstraat	Shooters	als	lid	van	het	Brabants
Basketball	Convenant	korting	op	de	tickets.	Je	kan	dan	tickets	bestellen	voor	€4,-	(t/m	14	jaar)	en	€8,-	(vanaf
15	 jaar)!	 Gebruik	 hiervoor	 de	 code	 'BCLangstraatShooters'	 in	 de	 ticketshop	 van	 Heroes	 Den	 Bosch	 en	 de
korting	wordt	dan	automatisch	verrekend.

Let	op	dat	je	snel	tickets	besteld	voor	de	wedstrijd	van	jouw	keuze	in	verband	met	de	maximale	capaciteit
van	1/3	van	de	normale	capaciteit.	Wanneer	deze	bereikt	is,	wordt	de	ticketverkoop	stop	gezet!

Herstart	trainingen	&	competities

We	mogen	weer,	zij	het	onder	voorwaarden.	Om	de	besmettingscijfers	zo	laag	mogelijk	te	houden,	zijn	er	een
aantal	maatregelen	van	kracht	om	sport	te	kunnen	beoefenen,	maar	ook	voor	het	bezoeken	van	een	wedstrijd
en	de	kantine.	Deze	vind	je	hieronder	in	het	kort.	Hou	je	aan	deze	regels!

Voorwaarden	sport:	trainen	en	competitie	
Om	in	groepsverband	binnensport	te	beoefenen	is	een	coronatoegangsbewijs	vereist	voor	iedereen	vanaf	18
jaar.	Dit	geldt	dus	ook	voor	het	spelen	van	wedstrijden	in	competitieverband.	Daarbij	is	het	dragen	van	een
mondkapje	 vanaf	 13	 jaar	 verplicht	 en	 is	 ook	 de	 1,5	meter	 afstandsregel	 van	 kracht,	 tenzij	 je	 basketbalt.
Zowel	trainingen	als	competitiewedstrijden	mogen	ná	22.00	uur	plaatsvinden.

Voorwaarden	toeschouwers	
Toeschouwers	 zijn	 ook	 weer	 welkom	 op	 de	 tribunes.	 Wel	 moet	 iedereen	 vanaf	 18	 jaar	 een
coronatoegangsbewijs	 tonen	 bij	 het	 bezoeken	 van	 een	 amateursportwedstrijd	 en	 vanaf	 13	 jaar	 bij	 een
topsportwedstrijd,	een	mondkapje	dragen	bij	verplaatsing	en	1,5	meter	afstand	tot	elkaar	houden.	Tenzij	de
bezoekers	tot	hetzelfde	gezin	behoren.	Toeschouwers	moeten	om	22.00	uur	de	tribunes	verlaten.	

Voorwaarden	gebruik	kantine	
Ook	de	kantine	mag	weer	in	gebruik	worden	genomen.	Ook	hiervoor	geldt	dat	er	een	coronatoegangsbewijs
getoond	moet	worden	vanaf	18	jaar	bij	entree,	1,5	meter	afstand	gehouden	moet	worden	tot	elkaar	en	is	het
dragen	 van	 een	 mondkapje	 bij	 verplaatsing	 verplicht.	 Ook	 is	 een	 vaste	 zitplaats	 verplicht.	 Eenmaal
plaatsgenomen,	 dan	 mag	 het	 mondkapje	 af.	 Voor	 afhaal	 is	 een	 coronatoegangsbewijs	 niet	 verplicht.	 De
kantine	moet	om	22.00	uur	haar	deuren	sluiten.	Wel	mag	de	kantine	na	22.00	uur	openblijven	voor	afhaal.	

Uitzonderingen	coronatoegangsbewijs	
Een	 coronatoegangsbewijs	 is	 niet	 verplicht	 voor	 vrijwilligers	 of	 personen	 die	 beroeps-	 of	 bedrijfsmatig
werkzaamheden	 verrichten	 op	 de	 sportlocatie.	 Dit	 betekent	 dat	 zowel	 betaalde	 krachten	 als	 vrijwilligers
(coaches,	scheidsrechters,	juryleden)	geen	coronatoegangsbewijs	hoeven	te	laten	zien	op	het	moment	dat	zij
een	functie	voor	de	sport	vervullen	in	een	binnensportlocatie.

Aangepaste	quarantaineregels	
Ook	de	quarantaineregels	zijn	versoepeld.	Lees	hier	meer	over	op	de	website	van	de	Rijksoverheid.	

Lees	hier	alle	coronaregels	bij	BC	Langstraat	Shooters

De	trainingstijden	blijven	ongewijzigd,	dus	het	trainingsschema	is	als	volgt:

Sponsoren

BC	Langstraat	Shooters
Sporthal	de	Slagen

De	Gaard	2
5146	AW,	Waalwijk

Neem	contact	op	met:

Communicatie Wedstrijdzaken Ledenadministratie

Copyright	®	BC	Langstraat	Shooters	2022

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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