
Nieuwe trainingstijden vanaf maandag 7 juni!

Het is zover vanaf maandag 7 juni mogen al onze teams weer lekker de zaal in. 
In de bijlage vind je het nieuwe trainingsschema waarin je kunt zien welk team 
wanneer traint en met welke trainer.  Het was een hele opgave voor onze technische 
commissie om dit samen te stellen. Maar het is gelukt!
Voor het nieuwe seizoen na de zomer volgt er tijdens de zomervakantie een nieuwe 
versie.

Voorlopige teamindelingen van alle teams!

Voor alle teams is een voorlopige teamindeling gemaakt. Deze indeling kan dus nog 
wijzigen, met name in de teams die flink vol zitten. 

 U12  De interessepeiling heeft veel mailtjes 
  opgeleverd over de indeling bij de U12’s. 
  We proberen steeds aan een hoop wensen 
  tegemoet te komen, maar kunnen niet 
                             iedereen tevreden stellen. 
  We vinden als TC dat hierbij het 
    spelplezier en ontwikkeling boven de 
  prestatie staat, zoals past bij deze 
   leeftijdsgroep. Voorlopig tot de 
  vakantie trainen we in deze 
  samenstelling om iedereen aan 
                             elkaar te laten wennen. 
   U12 gaat dus vanaf maandag trainen 
  met één meiden- en één jongensteam!



Nieuwsbrief Blauw-wit Basketball

U20, U22  Deze teams zitten flink vol. Tot de zomervakantie blijft deze inde  
  ling. Daarna gaan we kijken of er een team extra zal komen.

VSE1   Blauw-Wit zal voor het eerst sinds lange tijd met een Dames team  
  gaan starten. We hebben hiervoor een training gereserveerd op don 
  derdag. Kom vooral lekker meetrainen! We hebben nog steeds een  
  paar plaatsen vrij. 
  Donderdag van 19:15 - 20:30 in Sporthal In de Roos.

Nog een paar trainer/coaches seizoen 2021/2022 gezocht!

Wij zijn nog steeds op zoek naar enkele nieuwe trainer/coaches. Wij gaan binnenkort 
een aantal mensen actief benaderen. Maar je mag ons ook nog steeds bellen/mailen.
Voor startende trainers is er gratis een online Fast Break training, beschikbaar 
gesteld door de NBB. 

Oefenwedstrijden

We zijn in overleg met omliggende verenigingen om oefenwedstrijden te organiseren 
op 26/06 (WBB Giants), 3-7 en evt 19-6 voor de teams t/m U18 
Nadere informatie volgt.

COIFFURE NESTOR 
R A Y M O N D  D E  P A U W

0165 568260 

COIFFURE NESTOR RAYMOND DE PAUW IS GEKTNIPT VOOR JOU!

BRUGSTRAAT 27- 29 ROOSENDAAL



Eventuele besmetting

•	 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
•	 ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 

zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,(licht) hoesten, benauwd-
heid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt 
voor iedereen;

•	 indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen 
vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke 
quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio ver-
schillen;

•	 sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de 
training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak.




