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Hervatten Buitentrainingen 

vanaf 23 maart! 
 

Beste leden, ouder/verzorgers,  

We mogen weer! Dus dan gaan we weer.  

Er mag getraind worden voor iedereen onder de 27 jaar in groepen samen. Dit moet wel buiten, dus 

wij als club zullen weer gretig gebruik maken van het Hofplein in Bladel. Net als vorig seizoen toen 

wij de training weer mochten opstarten.  

Nu zijn wij als sport wel super afhankelijk van het weer en uiteraard ook het licht, wij hebben 

namelijk geen grote lampen zoals bij een voetbalveld en met die achterliggende gedachte hebben wij 

de trainingen opgezet, zodat in ieder geval de jongste leden gezellig met zijn allen kunnen trainen en 

weer lekker met basketbal bezig kunnen zijn.  

Hoe ziet die aanpak en vooral de planning er uit? 

Als eerste! Wij gaan starten met de buitentrainingen vanaf 23-03-2021! 

Op de dinsdagen zal 12 jaar en jonger trainen van 17:00 tot 18:00 uur onder leiding van Marije 

Geerts en Jessica van der Heijden.  

Op de vrijdagen zal 13 jaar tot en met 16 jaar trainen van 17:00 tot 18:00 uur onder leiding van 

Niels Gubbels. 

De oudere groepen hebben na een inventarisatie aangegeven liever vrij te willen basketballen. Voor 

hen is er een app-groep aangemaakt waarin afgesproken wordt om te gaan basketballen. Wil jij ook 

in die groep en is jouw leeftijd onder de 27 jaar, stuur dan een bericht naar: trainers@bcbladel.nl 

met jouw telefoonnummer en dan wordt je in de groep geplaatst.   

Uiteraard hebben wij nog wel te maken met het COVID-virus en vragen wij jullie om verantwoordelijk 

met alle regels vanuit het RIVM om te gaan. Het is een prachtige kans om weer te mogen sporten, 

laten wij daar dan ook op een goede manier gebruik van maken.  

De trainingen zijn natuurlijk afhankelijk van het weer en daarvoor adviseren wij jullie om de 

whatsapp groepen goed in de gaten te houden. De trainers zullen op tijd aangeven (voor 15:30 uur) 

of de training niet door kan gaan in verband met het weer. Bij geen bericht kan je er automatisch 

vanuit gaan dat de training die dag doorgaat.  

Heb je nog vragen, dan kan je die altijd stellen door te mailen naar trainers@bcbladel.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Thieu Wevers 

Namens het Bestuur van BC Bladel 
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