
Beste leden,ouders en fans van Basketbalvereniging Mapleleaves,

Stopzetten competitie

Nu de trainingen zijn gestopt als gevolg van de maatregelen tegen de corona heeft de

Nederlandse Basketbal Bond besloten om met onmiddellijke ingang de competities te

stoppen. Meer hierover lees je HIER op de website van de NBB.

Statement van de NBB

"Mede in de hoop en de verwachting dat we daardoor in het nieuwe jaar de

competities kunnen hervatten. We roepen de verenigingen op, om binnen de

mogelijkheden die er zijn, trainingen, (online) clinics en opleidingen te blijven

verzorgen voor hun leden en daar waar mogelijk binnen clubverband oefenwedstrijden

te organiseren. Op deze manier kunnen we aanbod blijven verzorgen voor onze

basketball community."

De NBB wil met dit besluit vooral duidelijkheid creëren en met de verenigingen en alle

vrijwilligers de focus gaan leggen op de tweede helft van de competitie

Oefenwedstrijden

Ondanks het voorlopig stopzetten van de competitie, willen we als

vereniging evengoed de komende weekenden sportief benutten. Want helemaal

stil zitten is geen optie, toch?

Op zaterdag 4 december, zaterdag 11 december en zondag 19 december is

de Waterakkers voor ons beschikbaar om vóór 17.00 uur alsnog even lekker

te basketballen!

We hebben de volgende opzet bedacht:

Zaterdag 4 december

13.00 uur - 14.30 uur

Veld 1: U12, onder leiding van de vader van Delano en Teun. 

Veld 2: U14 teams. Onder leiding van Niels.

Veld 3: U16 teams. Onder leiding van Robert en Ed.

14.30 uur - 16.30 uur

Veld 1 t/m 3: U20, U22 + seniorenteams.

Zaterdag 11 december

13.00 uur - 14.30 uur

Veld 1: U12.

Veld 2: U14 teams. 

Veld 3: U16 teams.

14.30 uur - 16.00 uur

Veld 1 t/m 3: U20, U22 + seniorenteams.

http://www.mapleleaves.nl/
https://www.basketball.nl/nieuwsoverzicht/resterende-competitiewedstrijden-het-kalenderjaar-2021-uitgesteld/


Oliebollen toernooi

Zondag 19 december 14.00 uur - 16.30 uur (o.v.b. van voldoende deelnemers) Op

deze dag organiseren we het oliebollenmixtoernooi in sporthal de Waterakkers.

Tijdens dit toernooi mixen deelnemers tot en met de U16 leeftijd door elkaar en spelen

we een gezellig toernooi (natuurlijk met oliebollen!). Deelnemen kan ook als je de U18

leeftijd of hoger bent, want de deelnemers van U20 t/m heren delen we in voor een

demonstratiewedstrijd gedurende de middag. Op dit moment zijn er nog maar een

handvol inschrijvingen binnengekomen. Inschrijven kan via Ria Dekkinga, of via de

groepsapps van de teams. Je hoeft geen lid te zijn van Mapleleaves om mee te kunnen

doen: iedereen is welkom! Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de starttijd

13.00 uur of 14.00 uur. We houden jullie op de hoogte. Geef je snel op!

Tijdens de oefenwedstrijden en het oliebollentoernooi is het niet mogelijk om als

ouders of supporters op onze tribune plaats te nemen. 

Uiteraard hanteren en verwachten wij wel dat een ieder de basisregels in acht neemt

en blijft nemen. Wij vertrouwen er op dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

Mochten er vragen zijn of onduidelijkheden dan kun je altijd terecht bij 1 van de

bestuursleden of mail naar info@mapleleaves.nl

Instagram

Sinds kort zijn we ook te volgen op Instagram. Meldt je aan en bekijk de fraaie foto's

en �lmpjes.

Voor zover mogelijk veel basketbalplezier,

Het Bestuur

Basketball Vereniging Mapleleaves Heemskerk

Annette Poelmanstraat 42, 1963ES  Heemskerk

0251-241669

info@mapleleaves.nl
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Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze

website of iets bij ons hebt besteld.

Afmelden
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