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Nieuwsbrief 2 seizoen 2021-2022 
Hier is ie dan, nieuwsbrief 2 van het seizoen 2021-2022.  

In deze nieuwsbrief vertellen we jullie o.a. over de start van de competitie, de contributie en nog veel 
meer. 

Algemene Leden Vergadering: 

Op donderdag 09-09-2021 heeft de algemene leden vergadering plaats gevonden. Op The Lions 
homepage vinden jullie de notulen van deze vergadering. 

Bestuur: 

Na de ALV van 09-09 zijn Sander Verboom (voorzitter) en Joey Faneyt (Whoznext) officieel verkozen 
tot het bestuur van The Lions. Zoals in nieuwsbrief 1 was vermeld zou ook Bryan Keur toetreden tot 
het bestuur. Echter door werk, school en stage heeft hij hier van af moeten zien. 

Teams: 

Dit seizoen starten we met 8 teams: 

Een U10mix, een U12mix, een U14mix, een U20mix, een damesteam, twee heren teams en natuurlijk 
de walking basketball groep. 

De teams beginnen langzaam gevuld te raken en inmiddels kunnen we melden dat er meer dan 10 
nieuwe leden bij gekomen zijn sinds de start van het seizoen. 

Training: 

Na een aantal rare weken door de formule 1 zijn we inmiddels weer aan het trainen in onze 
thuisbasis. Ten opzichte van de start van het seizoen is er 1 ding gewijzigd: de u10 traint nu ook van 
18.00 tot 19.15. Er zijn door de club twee verrijdbare baskets aangeschaft, waardoor we nu het 
tussenstuk als extra trainingsveld kunnen gebruiken. 

Vanaf begin oktober gaan de u20 en heren 1 een tweede training doen in de Gertenbach. 



Ook voor de andere teams is er de mogelijkheid voor een tweede training, de voorwaarden hiervoor 
zijn wel: 

• Er is een trainer (18+) beschikbaar 
• Er is zaalruimte beschikbaar op de gewenste dag en tijd 
• Er is voldoende animo binnen een team (minimaal 70%) 

 

Wedstrijden: 

Ons heren 1 team heeft zich gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi van de NBB beker. Hun eerste 
wedstrijd zal gespeeld worden in onze eigen Korverhal op zaterdag 16 oktober om 19.00. Deze 
wedstrijd zal zijn tegen Sportiff Grasshoppers uit Katwijk, een team dat uitkomt in de landelijke 
promotiedivisie. We hopen hier zoveel mogelijk The Lions publiek te mogen verwelkomen. 

De eerste competitie wedstrijden zijn inmiddels gespeeld met wisselend resultaat. Zo mooi om te 
zien hoe hard onze spelers werken voor de volle 40 minuten en hoe enthousiast ons publiek is. 
Helaas heeft de NBB door de rare indeling van de wedstrijden, in combinatie met het 
terugtrekken/toevoegen van tegenstanders ervoor gezorgd dat we nog geen volledig 
thuisprogramma gespeeld hebben.  

Door deze rare programma’s (soms maar 1 thuiswedstrijd, terwijl de rest uit speelt) hebben we als 
bestuur alle hulp nodig met fluiten/schrijven. Het kan dus voor komen, dat hoewel je zelf niet/uit 
speelt, je wel moet fluiten/schrijven. Dit proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen, maar 
kunnen we niet geheel uitsluiten. Ook zullen we dit jaar de hulp nodig hebben van de U12 spelers 
met het bedienen van de tablet en het scorebord. Uiteraard onder begeleiding in het begin. 

En mochten jullie een keer in de sporthal zijn, vergeet dan niet onze Leeuw van het Jaar gedag te 
zeggen: Cock Zwemmer, de beheerder van de Korverhal. 

 

 

Regelwijzigingen: 

Vanuit de NBB is besloten dat vanaf dit seizoen alle spelers van 14 jaar en ouder verplicht worden om 
hun spelregelbewijs te halen. We krijgen als vereniging dit jaar de tijd om iedereen bij te scholen, 
vanaf volgend seizoen staan hier sancties/boetes tegenover. Leden die nog geen spelregelbewijs 



hebben kunnen deze behalen op de website https://www.basketballmasterz.nl/ De inlog is identiek 
aan de inlog waarmee je in de basketball app inlogt.  

 

Vanuit onze vereniging hebben wij daar bovenop de verplichting dat iedere speler vanaf 14 jaar zijn 
scheidsrechters diploma behaalt. Ook dit jaar gaan we weer deze BS2 cursus organiseren. 

 

Contributie: 

Zoals besproken en goedgekeurd is tijdens de ALV zal de contributie van vorig seizoen verrekend 
worden met de contributie van dit seizoen. Dit houdt het volgende in: 

• Heb je vorig jaar teveel betaald, dan wordt het teveel betaalde deel verrekend met de 
contributie van dit jaar. 

• Heb je vorig jaar te weinig betaald, dan moet je de contributie van vorig seizoen betalen voor 
1 november 2021 en de nieuwe contributie voor 1 februari 2022. 

Heb je vragen over contributie of betalingen? Wil je in termijnen betalen? Neem dan contact op met 
onze penningmeester: penningmeester@thelions.nl 

Wedstrijdkleding: 

Sinds dit seizoen hebben wij een nieuwe kleding leverancier gevonden. Bij deze leverancier kunnen 
zowel losse broekjes/singlets als complete sets gekocht worden. 

De kosten voor een losse broek/singlet zijn 40 Euro voor een complete set zijn deze 75 Euro. 

Om ervoor te zorgen dat alle bestellingen georganiseerd lopen kunnen deze alleen via het bestuur 
geplaatst worden.  

Wij gaan 10 november weer een bestelling plaatsen bij onze leverancier, dus iedereen die nieuwe 
kleding wil, kan dit voor 10 november doen via: penningmeester@thelions.nl 

Vermeld hierbij je naam, rugnummer en maat. Voor de beste pasvorm kan je gebruik maken van de 
maattabel in onderstaande link: 

https://www.owayo.nl/basketbal/maattabel-nl.htm 

Links: 

Bekijk het volgende filmpje om de werking te zien van het scoresheet op de tablet. 

https://youtu.be/3T0Zq-J8c5c 

 

 

 


