Blue Arrows Basketball
Nieuwsbrief augustus 2022
Dinsdag 30 augustus starten alle trainingen voor het seizoen
2022/2023. De voorbereiding voor dit seizoen is grotendeels in
handen gelegd van ons Heren 1 team, in samenwerking met
Hans Nieuwenhuijs en enkele andere sterkhouders. Aan jullie
veel dank Heren!!

In deze nieuwsbrief komen de volgende zaken aan de orde:





welkom en kennismaken & het mixtoernooi
start seizoen 2022 – 2023
spelregelbewijs
participatie

Hieronder de belangrijkste mededelingen:
1. Seizoensopening 10 september!! Welkom en kennismaking
Zaterdag 10 september organiseren wij vanaf 13.00u onze gezellige seizoensopening in
Hoenderdaal. Leden, ouders en vriendjes en vriendinnetjes verwachten wij dan in Hoenderdaal
voor een leuk event, met onder meer een mixtoernooi waarbij je tevens je teamgenoten en de
teamouders ontmoet. Zie het 2e deel van deze nieuwsbrief, voor inhoud en aanmelding!
2. Start seizoen 2022-2023
 Vanaf dinsdag 30 augustus starten de trainingen voor alle teams
team
BBsCool
U10
U12
U14
U16
U18
Heren 1
Recreanten

Dinsdag H’daal

16.00 – 17.00 veld 1
17.00 – 18.00 veld 1
18.00 – 19.00 veld 2
18.00 – 19.15 veld 1
18.45 – 20.00 veld 3
20.00 – 21.15 veld 3
19.00 – 20.15 veld 2
19.15 – 20.30 veld 1

Woensdag Akkerweg
(Kring)
14.30 – 15.30
15.30 – 16.45
16.45 – 18.00
18.00 – 19.00

Donderdag
Beukenrode

18.00 – 19.15
19.15 – 20.30



Nieuwe aanmeldingen
Nieuwe leden schrijven zich in via de site; denk aan de pasfoto als je wedstrijden gaat
spelen! Zonder pasfoto geen wedstrijd. Ga je eerst alleen trainen dan kan je waarschijnlijk
in januari 2023 wedstrijden spelen. Voorwaarde is dat er een trainer, coach en teamouder
is voor een extra team.



Teamsamenstelling
Hoe ziet je team er uit? De ‘teamsamenstelling 2022-2023’ is als bijlage bijgevoegd.



Wedstrijden: houdt je Basketball.NL app in de gaten voor de wedstrijden.

 Trainers/coach
De “TC” (d.w.z. Heren 1 voor dit moment) is bezig met de laatste afstemmingen rond de
trainers en coaches. Deze week wordt dat afgerond.
3. Spelregelbewijs verplicht
 Wedstrijden spelen? Vanaf 14 jaar is het spelregelbewijs verplicht! In aanmerking
komende spelers ontvangen een mail vanuit FlowSparks of ga daar zelf heen.
4. Participatie
We starten het nieuwe seizoen met (nog steeds) een groot aantal vacatures. Het Heren-team
heeft voorlopig en tijdelijk de TC taken opgepakt. Ook andere functies en taken zijn nog niet
ingevuld.
De komende maanden gaat de werkgroep verder om leden en ouders met taken te verbinden
zoals in ons participatiebeleid is opgenomen. Dat is een aardige klus. Is er nog geen contact
opgenomen? Dat gaat zeker gebeuren in de komende maanden.

===============================================================================

Zaterdag 10 september v.a. 13.00 uur in
Hoenderdaal : Ontmoeting en
familie- en mixtoernooi
Kennismaken met onze basketballclub op
13.00u in Hoenderdaal, Barbara Kingmazaal,
tegenover squashbanen.
…..voor een aantal van jullie, mede door corona, een beetje laat maar toch….

Praatje van bestuur
Kennismaking met trainers & coaches
Ontmoet je team en elkaar
Praktische zaken per team (tenues / rijschema’s e.d.)
Participatie & vacatures

Vanaf 14.00 Familie- en mixtoernooi!
10 september is het dan eindelijk weer zo ver; het mix-toernooi. Strijd samen met je vrienden of familie
voor de eer of kom gewoon gezellig een balletje gooien! Spelers hoeven geen lid te zijn van de club.
Er zullen twee toernooien gespeeld worden:
-

Een gezinstoernooi voor alle leeftijden, waarvoor je je per team moet inschrijven
Een mix-toernooi voor spelers vanaf 13 jaar, waarvoor je je per team, maar ook individueel kan
inschrijven

Afsluitend is er een barbecue bij Muziekcentrum van Aurora waar we gezellig kunnen napraten!
Inschrijven voor de toernooien is kosteloos en voor de barbecue vragen we om een bijdrage van €10 voor
volwassenen en € 5 voor kids tot en met 12 jaar.
Inschrijven? Klik dan hier of op de volgende link: https://forms.gle/cFRWJfXsr647JMGS9.
Zorg dat je op tijd aanwezig bent. We gaan rond 17.00u richting Aurora voor de barbecue.
Info via mixtoernooi@bluearrows.nl Graag tot 10 september!

