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17	september,	11.30u
Tafelcursus	II
Sporthal	de	Slagen
Aanmelden	hier!

17	september,	>13.30u
Eerste
thuiswedstrijden!
Sporthal	de	Slagen

1	oktober,	13:00-19:00u
SUPER	SATURDAY!
Sporthal	de	Slagen

8	oktober,	9.00u
Ophalen	 oud	 papier
XU14
Stationsstraat,	Waalwijk

12	november,	9.00u
Ophalen	 oud	 papier
heren	recreanten	1
Stationsstraat,	Waalwijk

20	 november,	 12:00-
18:00u
SUPER	SUNDAY!
Sporthal	de	Slagen

Bekijk	de	webversie

Time	Out	||	Jaargang	10	||	Nummer	2
14	september	2022

	

Beste	{{voornaam}},

De	trainingen	zijn	alweer	begonnen	en	komend	weekend	staan
zelfs	de	eerste	thuiswedstrijden	op	het	programma.	Het	seizoen
gaat	nu	echt	beginnen!	Daarom	sturen	we	jullie	nu	wederom	een
Time	Out	met	allerlei	informatie.	Lees	hem	goed	door	en	schroom

niet	om	contact	op	te	nemen	bij	vragen.

Tot	in	de	sporthal!
	

	

Op	de	agenda	...

Wedstrijden	&	zaaldiensten

Zaterdag	17	september

13.30	uur	XU14	1	-	Barons
Veld:	1
Tafel:	Ouders
Scheidsrechters:	Erman	Keles	&	Taha	Cifci

13.30	uur	XU10	-	High	Five
Veld:	3
Tafel:	Ouders
Scheidsrechters:	Kai	Jocaille	&	Joey	Klerks

15.15	uur	MU20	-	BBF	Migliore
Veld:	1
Tafel:	Tawan	Haverhals	&	Max	Opheij
Scheidsrechters:	Thijs	Aarts	&	Huck	Thönissen

15.15	uur	XU12	-	BBF	Migliore
Veld:	3
Tafel:	Ouders
Scheidsrechters:	Lennart	van	Soest	&	Jan	van	der
Hilst

17.00	uur	MU16	-	EBBC
Veld:	1
Tafel:	Ouders
Scheidsrechters:	Rob	Hertroys	&	???

17.00	uur	XU14	2	-	High	Five
Veld:	3
Tafel:	Ouders
Scheidsrechters:	Abel	Peters	&	Thijn	Doremans

14.30	uur	Agathos	-	VSE	1
	

Zondag	18	september

Geen	wedstrijden.

	

Nieuw(s)!

Informatie	seizoen	2022-2023
Vorige	week	zijn	alle	teams	weer	gestart	met	de	eerste	trainingen.	Wat	leuk	om	iedereen	weer	te	zien!
Vorige	week	is	daarom	ook	alle	informatie	voor	seizoen	2022-2023	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!

Klik	hier

(Voorlopige)	zaaldiensten
	

De	zaaldiensten	t/m	december	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!

Schema	t/m	december	2022

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	vóór
zondag	25	september	een	mail	te	sturen	naar	ledenadministratie.	Het	volledige	bedrag	zal	vervolgens

eind	september	worden	geïnd.

Tafelcursus
Afgelopen	dinsdagavond	is	de	eerste	tafelcursus	van	dit	seizoen	gegeven.	Wat	leuk	om	te	zien	dat	er
zoveel	animo	was!	Zoals	jullie	in	de	agenda	hebben	kunnen	zien	staan,	is	er	ook	op	zaterdag	17
september	om	11.30u	nog	een	tafelcursus	in	Sporthal	de	Slagen!	Deze	cursus	is	bedoeld	voor	alle

spelers	van	MU16,	MU18,	MU20	en	alle	ouders	van	de	jeugdteams.	Ben	je	nog	niet	bekend	met	tafelen	of
wil	je	je	kennis	weer	even	opfrissen?	Meld	je	dan	nu	aan!	Stuur	even	een	mailtje

naar	technischezaken@langstraatshooters.nl.		

Rabo	ClubSupport:	jouw	stem	is	geld
waard!

	
Vanaf	deze	week	kan	je	weer	stemmen	op	jouw	favoriete	clubs	in	de	actie	Rabo	ClubSupport	van	Rabobank
De	Langstraat.	Ook	BC	Langstraat	Shooters	doet	mee,	want	dat	kan	ons	weer	een	mooi	bedrag	opleveren!
Ben	jij	ook	lid	van	de	Rabobank?	Dan	zouden	wij	het	erg	leuk	vinden	als	je	via	de	RaboApp	of	de	website	wil
stemmen	op	ons!	Stemmen	kan	t/m	27	september,	dus	breng	nu	je	stem	uit!

Nog	geen	lid	maar	wil	je	toch	meedoen?
Dat	kan	als	je	een	lopende	rekening	hebt	bij	de	Rabobank.	Lid	worden	kan	dan	heel	eenvoudig	via	de	Rabo
app.	Lid	worden	is	gratis	en	het	mooie	is:	daarna	mag	je	meteen	stemmen	op	je	favoriete	club!

Foto	in	de	Sportlink	app
De	Sportlink	app	wordt	tegenwoordig	ook	gebruikt	als	spelerspasje.	Zorg	er	daarom	voor	dat	er	een

goedgelijkende	foto	in	de	app	staat!	Oude	foto’s	(niet	meer	gelijkend),	familiefoto’s,	foto’s	van	(huis)dieren
etc.	zullen	niet	worden	geaccepteerd	bij	de	controle	voorafgaand	aan	de	wedstrijden,	met	mogelijke

uitsluiting	tot	de	wedstrijd	als	gevolg!	Je	kan	zélf	je	foto	aanpassen	in	de	app	t/m	25	september.	Daarna
kan	dat	alleen	nog	door	de	vereniging	gedaan	worden.	

Kleedkamers	gesloten
Bericht	vanuit	Sporthal	de	Slagen:
Helaas	hebben	wij	moeten	besluiten	om	de	kleedkamers	4,5	en	7	in	Sporthal	De	Slagen	tot	nader	order	te
sluiten.	De	reden	hiertoe	is	dat	in	de	douches	van	deze	drie	kleedkamers	legionella	is	geconstateerd.	Een
legionellabesmetting	kan	gevaarlijk	zijn	voor	de	gezondheid,	daarom	nemen	wij	geen	enkel	risico	en	sluiten
we	deze	kleedkamers	tot	onderzoek	heeft	bevestigd	dat	de	douches	weer	veilig	kunnen	worden	gebruikt.	In
de	overige	vijf	kleedkamers	van	De	Slagen	kan	gewoon	worden	gedoucht.	Onderzoek	heeft	uitgewezen	dat
daar	 geen	 legionella	 aanwezig	 is.	 Dit	 blijven	 wij	 vanzelfsprekend	 monitoren.	 Voor	 de	 komende	 periode
verwachten	 wij	 met	 de	 vijf	 beschikbare	 kleedkamers	 voldoende	 te	 kunnen	 faciliteren,	 maar	 het	 kan
bijvoorbeeld	 voorkomen	 dat	 er	 twee	 teams	 van	 een	 vereniging	 van	 een	 kleedkamer	 gebruik	 moeten
maken.	Wij	vragen	jullie	begrip	hiervoor!	

Overig

Oud	papier
Afgelopen	seizoen	is	er	in	totaal	124.940	kg	oud	papier	opgehaald,	oftewel	€5622!	Zoals	je	kan	zien,	is
dit	 dus	 jaarlijks	 een	 enorme	 inkomstenbron	 voor	 de	 vereniging.	 Een	 halve	 ochtend	 papier	 ophalen	 per
maand	 scheelt	 daardoor	 veel	 voor	de	hoogte	van	de	 contributies.	Ook	voor	 komend	 seizoen	 staat	 ieder
team	daarom	weer	één	of	twee	keer	ingedeeld	om	een	ochtend	oud	papier	op	te	halen.	De	indeling	voor
komend	seizoen	is	als	volgt:	
	

Kijk	 goed	 op	 welke	 dag	 jouw	 team	 ingedeeld	 is	 en	 houd	 deze	 ochtend	 alvast	 vrij	 in	 je	 agenda.	 De
ochtenden	 verschijnen	 binnenkort	 ook	 in	 het	 overzicht	 in	 Sportlink	 bij	 de	 desbetreffende	 teams.	 Kan	 jij
meelopen?	Stuur	dan	even	een	mailtje	naar	oud	papier!
	

Sportlink	app
	
Wil	je	op	de	hoogte	blijven	van	het	laatste	nieuws,	activiteiten	en	evenementen?	Of	ben	je	op	zoek	naar	het
wedstrijdprogramma	 of	 laatste	 uitslagen	 en	 standen	 van	 jouw	 team(s)?	 Met	 behulp	 van	 deze
officiële	Basketball.nl	 app	 van	 Sportlink	 is	 dit	 allemaal	 mogelijk.	 Met	 de	 app	 blijf	 je	 eenvoudig	 op	 de
hoogte	van	alle	updates	rondom	je	eigen	team	en	mis	je	niks	van	al	je	andere	favoriete	teams	en	spelers.
Doordat	de	uitslagen	door	de	officials	in	de	app	worden	vastgelegd,	ben	je	altijd	direct	op	de	hoogte	van	de
uitslag.	

Ook	 Langstraat	 Shooters	 gebruikt	 de	 app	 en	 zal	 dit	 komend	 jaar	 nóg	 meer	 gaan	 in	 zetten.	 Standen,
uitslagen	en	programma's	zijn	allemaal	in	de	app	te	vinden.	Daarnaast	zullen	we	komend	seizoen	ook	de
zaaldiensten	en	andere	agendapunten	meer	en	meer	gaan	communiceren	via	die	app.	

Download	de	app	daarom	nu	via:

Zorg	ervoor	dat	je	bij	het	registreren	in
de	 app	 hetzelfde	 e-mailadres	 gebruikt
dat	bij	ons	bekend	is	om	alle	wedstrijden,
uitslagen	 en	 indelingen	 van	 jouw	 team	 te
krijgen!	 Problemen?	 Neem	 dan
even	contact	op!

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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