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Beste	{{voornaam}},

Een	nieuw	seizoen	staat	voor	de	deur	en	laten	we	hopen	dat	die	iets	normaler	zal
gaan	 verlopen	 dan	 het	 vorige	 seizoen.	 Alle	 teamindelingen	 zijn	 gemaakt,	 het
trainingsschema	 is	 vastgesteld	 en	 inmiddels	 is	 de	 competitie	 tot	 aan	 Kerst	 ook
bekend.	Ook	dit	seizoen	zullen	we	al	het	nieuws,	zaaldiensten,	etc.	communiceren
via	de	Time-Out.	We	zullen	proberen	die	iedere	week	te	verzenden,	dus	houd	je	e-
mail	goed	in	de	gaten.
	
Ook	 deze	 Time-Out	 staat	 boordevol	 nieuws,	 dus	 lees	 hem	 snel.	 Let	 vooral	 op	 de	 aankondiging	 van	 de
Algemene	Ledenvergadering	van	volgende	week	dinsdag	en	lees	daarnaast	de	oproep	voor	vrijwilligers,	met
name	 voor	 trainers	 en	 coaches.	 Een	 oproep	 aan	 met	 name	 recreanten	 senioren,	 ouders,	 oud	 leden:	 we
hebben	zo	snel	mogelijk	nog	een	aantal	mensen	nodig	voor	het	geven	van	trainingen	en	het	coachen.	En	ook
al	ben	je	slechts	beschikbaar	voor	de	trainingen	op	één	avond	in	de	week	of	voor	het	coachen,	laat	het	ons
dan	 ook	 even	weten.	 Indien	 er	 niet	meer	 vrijwilligers	 zich	 aanmelden,	 is	 er	 een	 serieus	 risico	 dat	 op	 een
zeker	moment	trainingen	en/of	wedstrijden	niet	door	zullen	kunnen	gaan.	Een	horror-scenario	dat	we	met	z’n
allen	zullen	moeten	voorkomen.
	
Tot	 slot	 wil	 ik	 iedereen	 een	 goed	 en	 gezond	 seizoen	 toewensen	 en	 hopelijk	 tot	 snel	 bij	 de	 trainingen,
wedstrijden	of	op	de	ALV.
	
Ciao,	Ron	Hovenier
Voorzitter	BC	Langstraat	Shooters
	

MORGEN	 dinsdag	 14	 september	 zal	 om	 19.30	 uur	 de
jaarlijkse	 algemene	 leden-verdagering	 plaatsvinden	 in
zaaldeel	4	van	Sporthal	de	Slagen.

De	agenda	voor	de	ALV	is	als	volgt:	
1.	Opening	en	mededelingen
2.	Bestuursleden
3.	Notulen	ALV	2020
4.	Financiële	zaken
5.	Verslag	en	benoeming	kascommissie
6.	Verslag	diverse	commissies
7.	Vacatures
8.	Rondvraag
9.	Sluiting

De	Orange	 Lions	 zijn	 Paralympisch	 kampioen	 geworden.
In	de	finale	waren	de	Nederlandse	rolstoelbasketbalsters
met	 name	 in	 de	 tweede	 helft	 te	 sterk	 voor	 China.	 Het
was	de	 laatste	prijs	die	ontbrak	de	afgelopen	jaren.	Na
het	 winnen	 van	 het	 Europees	 kampioenschap	 in
Rotterdam,	 het	 wereldkampioenschap	 in	 Hamburg,
mogen	 de	 Orange	 Lions	 onder	 leiding	 van	 Gertjan	 van
der	 Linden	 en	 Irene	 sloof	 zich	 nu	 tot	 Paralympisch
kampioen	kronen.

Waar	 de	 Chinezen	 in	 de	 poule	 Nederland	 nog	 wist	 te
verrassen,	 begonnen	 de	Orange	 Lions	 ditmaal	 tot	 in	 de
puntjes	 voorbereid	 aan	 de	wedstrijd.	 "Niet	meegaan	 in
het	 langzame	 spel	 van	 China",	 was	 het	 devies	 voor	 de
wedstrijd	 van	 de	 bondscoach.	 Na	 rust	 maakten	 de
Orange	Lions	het	verschil.	De	verdediging	 sloot	en	door
snelle	scores	van	de	sterk	spelende	Bo	Kramer	pakten	de
Nederlandse	 vrouwen	 een	 eerste	 voorsprong.	 In	 het
laatste	kwart	werd	de	wedstrijd	veilig	gesteld	en	kon	het
feest	van	start.

Nederland	-	China:	50-31.

Bekijk	de	webversie
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Nieuw(s)!

Informatie	seizoen	2021-2022

	 	

Vorige	week	zijn	voor	alle	teams	de	trainingen	weer	begonnen.	Wat	 leuk	om	iedereen	weer	te	zien!	Vorige
week	is	daarom	ook	alle	informatie	voor	seizoen	2021-2022	via	de	Time	Out	naar	iedereen	verzonden.	Heb	je
deze	Time	Out	gemist?	Lees	hem	via	de	knop	hieronder	dan	alsnog	of	check	de	website!

Lees	hier	alle	info	voor	seizoen	2021-2022

Algemene	LedenVergadering	2021

Lees	hier	de	notulen	van	de	ALV	2020

In	verband	met	de	ALV	zijn	er	voor	volgende	week	dinsdag	ook	aangepaste	trainingstijden,	namelijk:

18.00-19.30	uur			XU10
18.00-19.30	uur			XU12
18.00-19.30	uur			XU14
18.00-19.30	uur			VU16
19.30-20.30	uur			Algemene	Ledenvergadering
20.30-21.30	uur			MU16
20.30-21.30	uur			MU18
20.30-21.30	uur			VSE1
21.30-22.30	uur			dames	recreanten
21.30-22.30	uur			heren	recreanten	1
21.30-22.30	uur			heren	recreanten	2

Basketbal	&	corona
Afgelopen	 seizoen	 is	 opnieuw	 helaas	 geen	 normaal	 seizoen	 geweest	 door	 de	 uitbraak	 van	 het	 coronavirus.
Wedstrijden	werden	afgelast	en	trainingen	gingen	ook	niet	meer	door.	Hoe	komend	seizoen	gaat	verlopen	is
wederom	een	groot	vraagteken.

Wat	we	nu	wel	weten:
Trainingen	zijn	gestart	op	dinsdag	7	september.
Wedstrijden	starten	in	principe	in	het	weekend	van	18/19	september.
Zowel	 trainen	 als	 wedstrijden	 spelen	 mag	 weer	 binnen	 en	 zónder	 beperkingen.	 Vóór	 en	 ná	 de
training/wedstrijd	moet	er	wel	1,5m	afstand	gehouden	worden.
Ook	publiek	is	weer	welkom,	maar	moet	op	1,5m	afstand	van	elkaar	zitten.
Er	zullen	aanpassingen	gedaan	zijn	in	de	sporthallen	om	dit	te	kunnen	waarborgen.	
Zorg	dat	je	je	aan	de	regels	houdt	die	op	dát	moment	gelden,	zodat	we	met	z'n	allen	kunnen	blijven
basketballen!

Op	 dit	 moment	 is	 bovenstaande	 hoe	 we	 er	 voor	 staan.	 Hoe	 het	 gaat	 lopen	 en	 welke	 aanpassingen	 er
gedurende	het	seizoen	gedaan	moeten	worden,	weten	we	natuurlijk	niet.	Updates	zullen	we	via	de	Time	Out,
de	website	en	de	Sportlink	app	communiceren!	

Lees	hier	alle	coronaregels	bij	BC	Langstraat	Shooters

Dringende	oproep	vrijwilligers

Onderstaand	 is	een	gedeelte	van	een	brief	aan	alle	 (oud)leden	en	vrienden	van	BC	Langstraat	Shooters	 te
lezen.	De	gehele	brief	is	hier	te	lezen.

Een	algemene	trend	binnen	de	verenigingen	in	Nederland	is	dat	het	steeds	moeilijker	wordt	om	vrijwilligers
te	vinden	voor	het	invullen	van	alle	taken	die	moeten	worden	uitgevoerd	binnen	de	vereniging.	Daar	hebben
wij	 als	 BC	 Langstraat	 Shooters	 ook	 mee	 te	 maken.	 Het	 invullen	 van	 de	 algemene	 bestuursfuncties	 is	 de
afgelopen	jaren	gelukkig	geen	al	te	groot	probleem	geweest	door	de	continue	inzet	van	een	aantal	al	ervaren
mensen	en	een	paar	nieuwe	krachten.	Ook	het	vinden	van	vrijwilligers	voor	het	ophalen	van	het	oud	papier	is
over	het	algemeen	iets	wat	wel	lukt.	Het	grote	probleem	bij	onze	vereniging	is	het	vinden	van	vrijwilligers	op
de	“technische”	posten:	met	name	het	vinden	van	personen	die	het	trainen	en	coachen	van	teams	op	zich
willen	nemen,	begint	een	heel,	héél	groot	probleem	te	worden.

We	hebben	dus	dringend	vrijwilligers	nodig	om	alle	teams	te	kunnen	behouden	en	voort	te	zetten.	Het	gaat
dan	met	name	om:	

Trainer	U14	(dinsdag	en/of	vrijdag)
Trainer	U16	(dinsdag	en/of	vrijdag)
Trainer	U18	(dinsdag	en/of	vrijdag)
Coach	U18
Extra	personen	als	back-up	trainer/coach	voor	eigenlijk	alle	teams
Extra	personen	als	teamouder	voor	eigenlijk	alle	teams
Secretaris	(bestuurslid)

Alle	 trainingen	 kosten	 zo'n	 1,5	 uur	 per	 keer	 plus	 wat	 voorbereidingstijd.	 Voor	 hulp	 bij	 het	 maken	 van
trainingen/oefeningen	hebben	we	een	mooi	online	programma	met	een	enorm	aanbod	aan	 ideëen.	Ook	de
wedstrijden	 duren	 zo'n	 1,5	 uur	 plus	 reis-	 en	 inlooptijd.	 Ook	 hierbij	 kunnen	 wij	 uiteraard	 ondersteuning
bieden!	Als	secretaris	zorg	je	onder	andere	voor	de	correspondentie	en	het	maken	van	de	agenda	en	notulen
van	de	(bestuurs)vergaderingen.	Het	bestuur	vergadert	1x	per	maand,	voor	ongeveer	1,5-2	uur.	

Aanmelden	 kan	 bij	 Nicky	 Hovenier	 of	 Krista	 van	 den	 Assem	 (technischezaken@langstraatshooters.nl),	 bij
mijzelf	 of	 bij	 één	 van	 de	 andere	 leden	 van	 het	 bestuur.	Heb	 je	 vragen	 of	 suggesties?	Neem	dan	 ook	 even
contact	op	met	iemand	van	het	bestuur.	En	denk	deze	keer	niet	“iemand	anders	zal	zich	wel	aanmelden,	het
zal	wel	loslopen”,	want	het	verhaal	is	simpel:	als	we	niet	voldoende	mensen	vinden,	zullen	er	één	of	meer
teams	 geen	 training	 kunnen	 krijgen	 of	 geen	wedstrijden	 kunnen	 spelen!!	We	 hebben	 hier	 echt	 een	 aantal
vrijwilligers	voor	nodig,	dit	kan	en	zal	niet	meer	worden	opgevangen	door	het	beperkte	aantal	vrijwilligers
dat	we	nu	hebben.

Ron	Hovenier
Bestuur	BC	Langstraat	Shooters

Contributie	kortingsactie!

Zoals	 ieder	 jaar	geven	wij	ook	komend	seizoen	weer	de	mogelijkheid	om	de	contributie	van	dat	seizoen	 in
één	keer	te	betalen	tegen	een	korting	van	2%.	Wil	 je	gebruik	maken	van	deze	actie?	Dat	kan	door	voor	19
september	 een	 mail	 te	 sturen	 naar	 ledenadministratie.	 Het	 volledige	 bedrag	 zal	 eind	 september	 worden
geïnd.

	
Ik	wil	graag	korting!

	

De	helden	van	juli	&	augustus

Ook	in	de	zomermaanden	is	het	oud	papier	gewoon	weer	opgehaald.	In	bovenstaande	afbeeldingen	zien	jullie
alle	helden	van	juli	&	augustus!

In	juli	hebben	Chris,	Mitchell,	Michel	en	Ron	ruim	9.500	kg	oud	papier	opgehaald,	wat	goed	is	voor	€431.
Met	 deze	maand	 is	 de	 totale	 opbrengst	 van	 het	 seizoen	 bekend:	 in	 totaal	 is	 er	 125.160	 kg	 oud	 papier
verzameld,	wat	€5632,20	heeft	opgeleverd	voor	onze	vereniging!	
In	augustus	is	er	nóg	meer	in	de	vrachtwagens	gegooid:	bijna	10.500	kg	oud	papier,	zo'n	€472,	is	door	Jan,
Erik,	Frans	en	Ron	opgehaald.	

Alle	vrijwilligers	(ook	van	het	gehele	afgelopen	seizoen)	weer	enorm	bedankt	

Gratis	pre-season	tickets	Heroes	Den	Bosch!

De	Maaspoort	gaat	weer	bruisen!	De	eerste	pre-season	game	werd	al	gewonnen	in	Hasselt	van	Limburg	United
(63-82)	en	ook	in	de	tweede	wedstrijd	lieten	de	Heroes	zien	goed	voorbereid	te	zijn	op	komend	seizoen	(96-
70).	En	dat	voor	eigen	publiek:	éindelijk	mogen	alle	Heroes	fans	weer	op	de	tribunes	zitten!	

Pre-season	schema	-	Komen	jullie	ook	kijken?
Onderstaand	 nog	 eens	 het	 pre-season	 schema,	 waarin	 afgelopen	 week	 nog	 enkele	 aanvangstijden	 zijn
gewijzigd.	 Kijk	 hier	 dus	 nog	 even	 goed	 naar!	 Tussen	 twee	 uitwedstrijden	 in	 speelt	 Heroes	 Den	 Bosch	 een
drietal	 pre-season	 games	 in	 eigen	 huis.	 Aris	 Leeuwarden,	 Kangoeroes	 Basket	 Mechelen	 en	 MLP	 Academics
Heidelberg	zijn	de	tegenstanders.	De	Maaspoort	mag	weer	voor	2/3	gevuld	worden	en	het	zou	dus	super	zijn
als	die	vol	komen	te	zitten!	Tickets	voor	de	oefenwedstrijden	zijn	gratis,	maar	omdat	het	een	 'testen	voor
toegang'-event	betreft,	is	het	wel	noodzakelijk	dat	alle	bezoekers	een	toegangsbewijs	hebben.	Tickets	kunnen
besteld	worden	via	de	ticketshop.

Goud	voor	de	rolstoelbasketbalsters!

Clubkorting	voor	3X3	Unites	Challenger	Utrecht	2021

Zondag	 19	 en	 maandag	 20	 september	 is	 het	 Jaarbeursplein	 in	 Utrecht	 de	 main	 stage	 voor	 een	 uniek
internationaal	3X3	event.	De	3X3	Unites	Challenger	Utrecht	2021!	De	3X3	Unites	Challenger	Utrecht	2021	is
het	 eindevent	 van	de	 ‘From	 the	 Streets	 to	 the	World	 Stage’	 evenementenreeks	 van	 3X3	Unites.	 16	 van	de
beste	3X3	mannenteams	verschijnen	aan	de	start	om	te	strijden	om	de	titel,	het	prijzengeld	én	een	ticket
voor	de	World	Tour	in	Abu	Dhabi.	Het	evenement	wordt	georganiseerd	in	een	volledig	corona-proof	stadion.
Hetzelfde	 stadion	 wat	 zich	 vorig	 jaar	 bij	 het	 beachvolleybal	 event	 KingOfCourt	 heeft	 bewezen	 met
nul	besmettingen.

Er	 zijn	 nog	 een	 aantal	 laatste	 tickets	 beschikbaar!	 Reserveer	 je	 tickets	 nu	 met	 20%	 korting	 met	 de
kortingscode	'PARTOFTHECLUB'.	

Koop	hier	je	tickets

Wedstrijden

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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