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Editie 1; seizoen 2020-2021

NIEUW SEIZOEN

De zomervakantie is alweer ten einde. Zelf ben ik niet weg geweest maar hebben we lekkere
dagjes uit gedaan in eigen land en veel gezwommen in ons zwembad. We boften met het
weer! Het was voor ons wel wennen hoor, zeker als je reizen als passie hebt. Door Corona
durfden wij het dit jaar echter niet aan, hopelijk volgend jaar weer de koffer pakken...
We houden natuurlijk ook dit jaar de Corona maatregelen goed in de gaten. De laatste update
gaf ons toestemming om weer binnen te kunnen gaan sporten, yesssss! Wel willen we
iedereen vragen om met klachten thuis te blijven. Ben je verkouden, heb je koorts of moet
je hoesten, sla dan echt de training even over. Zo vergroten we de kans om het hele seizoen
te kunnen blijven basketballen en daar gaan we voor toch?
Sportiviteit was er ook in de zomer, want er waren nog gezellige zomertrainingen waar
regelmatig spelers een balletje kwamen gooien. Gezellig!
Helaas is er ook wat onrust ontstaan binnen de club. Het blijft lastig voor een kleine club als
UNLIMITED om spelers in de hogere teams vast te houden. Dit is namelijk de leeftijd dat
spelers gaan studeren, soms zelfs in de andere kant van het land. Ook komen er bijbanen en
wordt het huiswerk nog serieuzer of meer. En tja, hoe combineer je dat? Uiteindelijk bleven
er in de U16 maar 7 spelers over. Dit is niet stevig om een competitie in te gaan, dat beseften
we heel goed. Het bestuur is druk in overleg met de Westeraam en het Lyceum om clinics te
organiseren en op zondag 13 september is er een open training om kinderen van 12+ en
(jong)volwassenen van 20+ te enthousiasmeren voor deze mooie sport. Ook is er geflyerd in
de wijk Westeraam. We hoopten dat we op die manier ons U16 team hadden kunnen
versterken. Maar dat is niet met zekerheid te zeggen, dat weten wij ook. Helaas is dit voor
een aantal U16 spelers de reden geweest om op te zeggen. Daarnaast was er een speler die
kansen kreeg bij een andere club en een speler die onvrede voelde naar het bestuur. Het
gevolg is dat we nu doorgaan met 3 mooie teams. De trainers en het bestuur hebben enorm
veel zin om het seizoen te starten! Natuurlijk gaan onze acties door, want dit jaar is het voor
het eerst mogelijk om ook in januari nieuwe teams in te schrijven, dus wie weet...
We hopen dat iedereen lekker is uitgerust om weer opgeladen aan een nieuw jaar te
beginnen. Laten we er weer een gezellig en sportief jaar van maken!
Groetjes Janneke de Wolf
Voorzitter UNLIMITED
06-43542230
voorzitter@bvunlimited.nl

Hoodies inleveren
Dinsdag zijn de eerste trainingen voor de U12 en U14
in de Helster. We willen iedere speler vragen om dan zijn
hoodie gewassen mee te nemen en in te leveren bij Janneke of Rianne.
Donderdag mogen dan de spelers van de U10 hun hoodies gewassen
inleveren. Bij de kick off op 1 of 3 september krijg je je nieuwe hoodie met
het juiste rugnummer uitgereikt.
Overbetuwe doet!
Dit jaar deed UNLIMITED mee met de actie van Overbetuwe Doet!
Zondag 13 september is er een open training voor iedereen die wilt ervaren
of basketball een sport is voor jou. We willen iedereen bedanken die
zijn/haar cheque heeft gedoneerd aan UNLIMITED!
Het zou ons helpen als alle leden deze informatie deelt met
familie, vrienden, kennissen of buurtgenoten.
Er zal een oproepje komen op Facebook, Instagram en in de
groepsapps. Help ons delen dus!

TEAMINDELING
U10

U12

U14

Imran
Thijn
Venna
Puck
Benjamin
Jake
Julia

Joep
Raff
Noud
Stefan
Keano
Roan
Stijn
Samuel
Tim
Ferren
Bram
Levi

Klaas
Anna
Jelte
Stijn
Jonel
Dio
Rosalie
Lucas
Max
Yorwin

Luuk (U16&trainer U10)
Jens (U16)
Dejan (U16)
Robin (U16)
Boris (U16)
Sara (U16)
Anna I. (U14)
Fenna (U10)
René (trainer)

Bedankt voor jullie mooie spel,
jullie sportiviteit en gezelligheid en wie weet tot ziens!

TRAININGSTIJDEN
Dit jaar is er de mogelijk voor de U10 om 2x per week te trainen.
Ouders en spelers krijgen hierover binnenkort een mail met
meer informatie.
In overleg met de sportzalen hebben wij komend jaar de
volgende trainingstijden:
Dinsdag in De Helster
U10
17:45-19:00uur
U12
17:45-19:00uur
U14
19:00-20:15uur
Donderdag in De Westeraam
U10
18:00-19:15uur
U12
18:00-19:15uur
U14
19:15-20:30uur
Dames
20:30-21:30uur
Dinsdag 25 augustus starten de trainingen voor de U12 en U14.
Donderdag 27 augustus start de U10.
Het damesrecreantenteam start op donderdag 3 september.

HOERA
VOOR…
september
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ferren (U12)
Thijn (U10)
Stefan (U12)

Max (U14)

Levi (U12)

oktober
1
2 Stijn (U14)
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Gaby (penningmeester)
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Luuk (kaderlid)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

…er een dames recreanten team gaat starten in het nieuwe
seizoen. Elke donderdag van 20:30-21:30uur kunnen dames werken
in de Westeraam aan hun basketball-skills.
Meer info? Mail naar secretariaat@bvunlimited.nl
...op de vernieuwe website elke week leuke updates te vinden zijn. De
beste quotes, filmpjes, nieuwste basketbalschoenen, enz.
…er weer kleine cadeautjes klaar liggen voor elke UNLIMITED speler die dit
seizoen jarig is!
…er in de nieuwste Corona maatregelen staat dat we weer wedstrijden
mogen gaan spelen. Kijk verderop in dit Frontnieuws voor meer info.
…de Arnhem Eagles ons hebben uitgenodigd om je scheidsrechtersdiploma te halen. Mail het secretariaat voor meer info of om je aan
te melden!
...de datum voor de seizoensopening bekend is? Kijk bij de activiteiten
kalender in dit Frontnieuws voor meer informatie.
...UNLIMITED 4 kernwaardes heeft: Veiligheid & Respect, Teamwork,
Sportiviteit en Gezelligheid. En daar horen huisregels bij. Deze vind
je op de website en zijn niet alleen voor spelers. Er zijn ook huisregels
voor bestuur, trainers, ouders en toeschouwers. We gaan ervan uit
dat iedereen hiervan op de hoogte is. Graag nodigen we jullie uit om
ze eens te bekijken! Voor de spelers is hier natuurlijk tijdens de
trainingen ook aandacht voor. Laten we er een sportief jaar van
maken!

ACTIVITEITEN KALENDER

Kick off:
Dinsdag 1 september: U14
Donderdag 3 september: U10&U12
Kennismaken, wedstrijdschema’s, uitreiken hoodies en
ouder-kind training!

Open training:
Zondag 13 september
Sporthal Westeraam
Vrij toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken met
basketball!
Jeugd van 12-20jaar: 13:00-14:00uur
Sportievelingen (m/v) vanaf 20 jaar: 14:15-15:15uur
Zeg het voort!!

Seizoensopening*:
Vrijdag 25 september van 18:00-19:30uur
Clinics voor de spelers en borrelen met ouders en
vrijwilligers om elkaar te leren kennen (we houden we
rekening met 1,5m). Meer info volgt binnenkort!
*i.v.m. de Corona maatregelen kwam onze jaarafsluiting te vervallen. Daarom nu een
seizoensopening. Leden van seizoen 2019-2020 zijn natuurlijk welkom maar moeten zich
wel aanmelden via het secretariaat, zonder aanmelding is deelname helaas niet mogelijk.

VACATURE
Yessss!
Vacature materiaalbeheer is ingevuld door Jorwin.
En Hans en Jorwin gaan samen de technische commissie vormen.
Dank daarvoor!!!
Helaas staan de volgende vacatures nog open:

secretaris
Belasting ongeveer 2uur per week.
Je komt in een gezellig team en samen kunnen we de club draaiende houden.
Vele handen maken tenslotte licht werk!
Wil je eerst een vrijblijvend gesprek? Dat kan!
Wil je eerst een keer meedraaien, kan ook!
Neem vandaag nog contact op, je zou ons een enorme dienst bewijzen...

activiteitencommissie
Belasting ongeveer 5uur per seizoen.
Elk seizoen worden er extra activiteiten georganiseerd. We hebben inmiddels 2
ouders: Femke en Nicolle. Maar 3 teams, 3 ouders... Wie komt deze commissie
versterken?

teammanager U10
Binnen UNLIMITED werken wij met teammanagers. Hij/zij ondersteunt de trainer.
Denk hierbij aan het maken van een wasschema, het updaten van wedstrijdinfo in de
groepsapp en aanwezig zijn bij de wedstrijden.
Wil je meer info? Neem dan even contact met ons op.

Interesse of vragen? Mail naar:
voorzitter@bvunlimited.nl
of meld je aan via de website

PRIKBORD
Op het prikbord vind je oproepjes voor hulp bij de vereniging. Maar
ook kan je hier je basketbalkleren te koop aanbieden, een oproepje
doen, enz. Wil je iets geplaatst hebben mail dit dan naar
redactie@bvunlimited.nl of voorzitter@bvunlimited.nl

TIP
Weet jij een sponsor
die Unlimited wilt
sponsoren?
Tip ons en beloon
jezelf met €25,-*

SCHRIJVER
Kan jij leuk schrijven?
We zoeken iemand
die 5x per jaar een
column wilt schrijven
als basketbalmoeder
of -vader.

GEZOCHT
SECRETARIS
Wil je meer info?
Mail naar
voorzitter@
bvunlimited.nl

CORONA UPDATE
Als bestuur volgen we de Corona maatregelen op de voet.
We volgen de richtlijnen van de NBB die het beleid weer
baseert op de adviezen van het RIVM.
Alle binnensportaccommodaties gaan vanaf maandag 24 augustus
weer open.

•
•

•

Algemene regels
wedstrijden zijn weer toegestaan;
alle leeftijdsgroepen mogen normaal spelcontact hebben. Tijdens
trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter
afstand te worden gehouden;
voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters
van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
Toernooien, wedstrijden en evenementen
Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn weer toegestaan,
zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.
Toeschouwers moeten hierbij 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
Buiten mogen maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn en binnen
maximaal 100 personen.
Daarnaast blijven de hygiëneregels van het RIVM van kracht:
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
• Was vaak je handen.
• Vermijd drukte.
• Geforceerd stemgebruik (zoals zingen en schreeuwen) is niet
toegestaan.

C
O
L
U
M
N

Vind jij het leuk om een column te schrijven over je leven
als basketbalmoeder of -vader? Hoe je het ervaart om op
de tribune te zitten en je kind de wedstrijden te zien
spelen?
Wil je 1x een column schrijven of meerdere? Anoniem of
met naam? Het kan allemaal. Het Frontnieuws komt dit
seizoen nog 4x uit.
Mail me bij interesse!
voorzitter@bvunlimited.nl

IDEEENBUS

Heb jij ideeën voor de club? Tips voor het
bestuur? Laat het ons weten!
Mail naar voorzitter@bvunlimited.nl.
We zien alle ideetjes graag tegemoet…
Wil je meedenken in het bestuur of op
welke manier dan ook betrokken zijn bij de
club? Stuur dan ook een mailtje naar
bovenstaand adres. Hopelijk tot gauw!

IN HET ZONNETJE
Deze editie willen we graag de volgende mensen bedanken:
Luuk:
Voor al je trainingen bij de U10 en je sportiviteit in de
U18/U16!

René:
Voor al je trainingen binnen UNLIMITED.

Dit was het eerste Frontnieuws van het seizoen.
- Op de vernieuwde website kan je alle
informatie nog eens terug lezen en zijn er
wekelijks nieuwe nieuwsberichten, filmpjes
en leuke tips te vinden!
www.bvunlimited.nl

Heb je een bijdrage voor het volgende
Frontnieuws van 19 oktober?
Graag mailen voor 12 oktober 2020.

redactie@bvunlimited.nl

www.bvunlimited.nl

