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Beste	{{voornaam}},

Ook	komend	weekend	staan	er	nog	nauwelijks	wedstrijden
gepland	ivm	de	voorjaarsvakantie.	Het	weekend	daarna	gaan	de

wedstrijden	weer	vollop	van	start!

	

Uitslagen,	wedstrijden,	zaaldiensten	&	Club	Cup

Nieuw(s)!

Save	the	date!

Schrijf	de	datum	alvast	in	je	agenda	voor	een	leuke	afsluiter	van	het	seizoen!	Later	volgt	meer	informatie...

Helden	van	februari

Op	 zaterdag	 12	 februari	 was	 het	 héérlijk	 weer	 om
weer	oud	papier	op	te	halen:	koud	maar	de	zon	scheen
vollop!	 Met	 z'n	 vijven	 gooiden	 Roel,	 Niels,	 Frans,
Ambra	en	Jan	(wie	missen	we	hier...?!)	11.920	kg	oud
papier	(oftewel	€536)	 in	de	vrachtwagens.	Dat	brengt
de	 tussenstand	 voor	 dit	 seizoen	 op	 77.780	 kg	 oud
papier,	wat	al	goed	is	voor	precies	€3500.	

Alle	vrijwilligers	weer	enorm	bedankt	natuurlijk,	maar
dit	 keer	 vragen	we	 speciale	 aandacht	 voor	 Roel:	 zijn
zoontje	 Tim	was	 pas	 2!	weken	 lid	 en	 hij	 stond	 nu	 al
klaar	om	te	helpen!	Super!	

Verkoop	tickets	cross-border	phase	van	Heroes	Den
Bosch	van	start!

Heroes	 is	 klaar	om	de	Belgische	opponenten	 in	de	Elite	Gold-group	 te	 laten	 zien	wat	het	 in	huis	heeft!	 Er
staan	tien	absolute	topwedstrijden	tegen	de	bovenste	vijf	ploegen	van	België	op	het	programma	in	de	Cross-
border	 Phase	 van	de	BNXT	 League	en	 vijf	 van	deze	wedstrijden	worden	 gespeeld	 in	Maaspoort	Den	Bosch.
Spektakel	gegarandeerd,	en	dus	goed	nieuws:	Losse	tickets	zijn	vanaf	nú	verkrijgbaar!

Kortingscode	voor	leden	Langstraat	Shooters
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	 €5,-	 (t/m	 14	 jaar)	 en
€8,75	 (vanaf	 15	 jaar)!	 Gebruik	 hiervoor	 de	 code	 'BCLangstraatShooters'	 in	 de	 ticketshop	 van	 Heroes	 Den
Bosch	en	de	korting	wordt	dan	automatisch	verrekend.

Bestel	nu	jouw	tickets!

Oproep	scheidsrechters!

Zoals	 de	 meesten	 van	 jullie	 zullen	 weten,	 hebben	 we	 ook	 dit	 seizoen	 helaas	 geen	 Heren	 Senioren	 teams
ingeschreven	voor	de	competitie	en	spelen	de	dames	opnieuw	samen	in	een	team	met	Vlijmscherp	SVH.	Het
gevolg	hiervan	 is	dat	we	voor	een	aantal	competitiewedstrijden	een	serieus	probleem	hebben	om	de	taken
van	scheidsrechter	ingevuld	te	krijgen.	De	afgelopen	seizoenshelft	zijn	de	meeste	van	deze	wedstrijden	toen
niet	doorgegaan	i.v.m.	het	uitvallen	van	de	competities	door	corona.
	
Maar	we	mogen	weer!	En	aangezien	we	(opnieuw)	veel	aanmeldingen	voor	de	jeugdteams	hebben	gekregen,
hebben	we	een	extra	team	ingeschreven	voor	de	competitie	voor	de	tweede	helft	van	dit	seizoen.	Dit	is	erg
goed	nieuws	natuurlijk,	maar	maakt	het	zaaldienstenprobleem	wel	nog	serieus	groter.

Ook	voor	de	komende	maanden	zijn	er	daarom	nog	best	een	groot	aantal	 lage	gaten	die	opgevuld	moeten
worden.	 Via	 de	 knop	 zie	 je	 alle	 wedstrijden	 waarvoor	 we	 nog	 één	 of	 twee	 scheidsrechters	 zoeken.	 We
hebben	 écht	 hulp	 nodig	 van	 vrijwilligers,	 anders	 zijn	 we	 misschien	 zelfs	 genoodzaakt	 om	 sommige
wedstrijden	af	te	gelasten.	Wie	kan	ons	helpen	om	één	(of	zelfs	meerdere)	van	deze	wedstrijden	in	te
vullen?	Stuur	dan	even	een	mailtje	naar	zaaldiensten.	Alle	hulp	is	welkom!

Openstaande	zaaldiensten	t/m	mei	2022

Vorige	Time	Out	gemist?

(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.

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.

Basketbal	&	corona

Update	25	februari	2022	(NBB):
Vanaf	 vandaag	 worden	 de	 coronaregels	 weer	 verder	 versoepeld.	 Natuurlijk	 blijft	 het	 belangrijk	 om	 op	 te
letten,	dus	hieronder	nogmaals	de	basisregels	en	de	geldende	maatregelen:

Heb	je	(milde)	klachten?	Voel	je	je	niet	gezond	of	fit?	Blijf	dan	thuis!!
Ben	je	(misschien)	in	contact	geweest	met	iemand?	Blijf	dan	ook	thuis.
Bij	twijfel,	blijf	thuis.
Was	vaak	je	handen	met	water	en	zeep,	juist	ook	voor	en	na	de	training.
Geef	elkaar	de	ruimte.	1,5	meter	afstand	blijft	een	veilige	afstand.
Publiek	is	weer	welkom	tijdens	trainingen	&	wedstrijden!
Kleedkamers	&	douches	zijn	open.
Ook	de	kantine	is	weer	open.

Lees	hier	alle	coronaregels	bij	BC	Langstraat	Shooters

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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