
 
16 september 2013  

Beste Blue Drakers, 
 
Komende zaterdag is de eerste thuiswedstrijd. Daarom 
nu het schema voor scheidsrechters en jurydiensten 
(timer, scorer). Kijk hieronder of je een taak hebt! 
En het verslag en foto’s van de BBQ. 
 
Je vindt de volgende onderwerpen in deze Nieuwsbrief:  

 Schema Scheidsrechters en zaaldiensten...............................................................................1 
 Barbecue Blue Drakes op 7 september ...................................................................................2 
 Kopij voor de volgende Nieuwsbrief ........................................................................................3 

 
Onze website: www.bluedrakes.nl 
 
 

 

Heeft ieder die competitie gaat spelen al zijn aanmeldformulier ((Hier te downloaden) met 
digitale pasfoto verzonden naar de Ledenadministratie? 

Schema Scheidsrechters en zaaldiensten 

 

 
Op verzoek heeft ons erelid Berthold Bakker dit schema nog eens voor 
ons opgesteld. Voorzitter Theo heeft nog geen opvolger kunnen 
vinden voor dit deel van de vele taken die Berthold voor de club heeft 
gedaan. Maar hij heeft aangegeven echt te moeten stoppen ivm zijn 
gezondheid. 
 
Kortom, we zoeken een vrijwilliger (bij voorkeur uit J18, J20 of HS1).  
Die moet twee keer per jaar zo’n schema opstellen (2 uur korvee per 
half jaar, dat moet toch te doen zijn ). Liefhebbers kunnen zich 
melden bij secretariaat@bluedrakes.nl . 
 

 
.  

    spelend zaalw uit         

datum tijd team A team Scheids 1 Scheids 2 Scorer Timer 

        21-09-13 18:30 J20 HS1 K. Cornelisse B. van Silfhout R, Ossevoort T v Putten 

    
        

28-09-13 18:30 J14-2 J20 E. de Graaff S. Meerendonk V. de Lange Luk Jacobs 

 
18:30 J18 J20 K. Hijzelendoorn J. Schuurmans R. vd Weijden R. van Dijk 

 
20:00 J20 J18 A. Siebelink P. Sonneveld M. van Baren D. Kleijweg 

 
De coaches van het team wordt verzocht om hun spelers op de taken te wijzen. Zij mogen ook 
een speler uit het team aanwijzen die de zaalwachttaak op zich neemt.  

http://www.bluedrakes.nl/
http://www.bluedrakes.nl/informatie/downloads
mailto:ledenadministratie@bluedrakes.nl
mailto:secretariaat@bluedrakes.nl


Hieronder nog even een opsomming van de verantwoordelijkheden van de zaalwacht: 

 Na aankomst zaalbeheerder opzoeken, bijzonderheden van de avond doornemen. 

Telefoonnummers uitwisselen ivm mogelijke calamiteiten en ivm wijzigingen door 

afbellen tegenstanders 

 Tafels controleren op benodigdheden. Zoals: sheets , klokken, pennen etc. 

 Coaches vragen sheets zsm in te vullen ivm start wedstrijden  

 Zaalwachtrooster controleren op komst scheidsrechters en tafelaars. 

 Thuisspelende teams basket laten plaatsen. Controleer de borging van de borden. 

 Zeg tegen mensen met buitenschoenen dat ze sportschoenen aantrekken. 

 Na de laatste wedstrijd ruimt het thuisspelende team de mobiele baskets op en de 

eventuele rommel bij de banken. Tafels en stoelen op de daarvoor bestemde plek zetten. 

 Ballen, wedstrijdattributen in de kast, afsluiten en de sleutel aan de zaalbeheerder 

teruggeven. 

 Sheets verzamelen en zorgen dat deze bij de sheetcontroleur geven. 

Voorlopig heeft Koen Hijzelendoorn de taak van sheetcontroleur op zich genomen. Om 

tijdig inzenden naar de vond te garanderen dienen de sheets uiterlijk zondagavond bij 

Koen te zijn.  

Adres: Beellanen 19, 3445TD Woerden 

 

Nota Bene: Ook voor de rol van sheetcontroleur zoeken we een nieuwe vrijwilliger. Koen doet 

al genoeg  

Barbecue Blue Drakes op 7 september 
 
Op 7 september is er een gezellige barbecue gehouden bij gastheer Peter van Eijk-Bos. Het 
weer liet zich even somber aanzien, maar klaarde al gauw op. Dus allemaal vanuit de schuur 
lekker naar buiten. 
 
Hieronder wat foto’s. Binnenkort meer foto’s, full size op de website 
.  

 
Peter krijgt een verrassing van Thijs 

 
Het blijkt een basketball-BBQ-shirt 

http://www.bluedrakes.nl/


 
Het weer werkt mee; de bakploeg aan ‘t 

werk 

 
Dat smaakt naar meer … 

 
Ook de meiden laten het zich smaken 

 
De eerste trek is gestild! 

 
Tijd voor een driepunter? 

 
Meisjes en paarden… 

Dat gaan we volgend voorjaar herhalen! 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief 



 

 
Schrijf eens een verslag over een wedstrijd van je eigen 
team. 
Of over een wedstrijd van een ander Blue Drakes team. 
 
Als je er nog een foto bijdoet, dan is  dat helemaal mooi 
voor de volgende Nieuwsbrief. Stuur je kopij naar 
 secretariaat@bluedrakes.nl . 
 
 

Laten we er een succesvol, maar  
vooral sportief seizoen van maken! 
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