
  
20 november 2013  

Beste Blue Drakers, 
 
Deze nieuwsbrief bevat een aangepast zaalwachtschema, kijk of er een rol 
voor je is! Ook is er alvast een aankondiging van het traditionele 
oliebollentoernooi. 
 
Onderwerpen in deze mailing: 
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Onze website: www.bluedrakes.nl 

 

Op die website vind je ook het actuele zaalwachtschema. 

Zaalwachtschema voor het staartje van 2013 
 

 

Door vertrek van leden, die ingeroosterd waren is het schema voor de laatste paar 
competitieweken aangepast. 
Daarnaast zijn er klachten ontvangen dat ingeroosterde leden niet kwamen opdagen 
en ook niet voor vervanging gezorgd hadden. Daarmee dupeer je je clubgenoten! 
 
Let op: De velden met een witte achtergrond bevatten nieuwe namen. 
De andere namen waren al bekend uit het vorige schema. 

 
datum tijd team A Zaalw Scheids 1 Scheids 2 Scorer Timer 

23-11-13 1830 J16 HS1 P. van Eijk Bos Bas van Silfhout R. Ossevoort J. Nap 

 
2000 HS1 J16 E de Graaf Luuk Blom B. Kok Tim Brul 

 
  

  
        

30-11-13 1830 J14-1 J18 J. Nonhof R. Meijdam T d Boer J.Bosma 

 
1830 J14-2 J20 J. Schuurmans R vd Weijden L. Jacobs R. v Dijk 

 
2000 J18 

 
Kenneth Cornelissen Bas van Silfhout Sem Gerritse William Jordan 

 
2000 J20 

 
Jos Smit Peter van Eijk-Bos Indy van Mouwerik Koen v.d. Marel 

 
  

  
        

07-12-13 1830 J16 HS1 Peter van Eijk-Bos Mark vd Zanden B. van Silfhout Erwin Verweij 

 
2000 HS1 J20 E de Graaf A Siebelink D. Balogun J Daal 

 
  

  
        

14-12-13 1830 J14-1 HS1 R.Ossevoort P. van Eijk Bos Koen Hijzelendoorn Arie van Delft 

 
1830 J16 HS1 P. Sonneveld K. Cornelissen E. Verweij Bas van Silfhout 

 
2000 HS1 J20 Jos Smit E. de Graaff R vd Weijden R. v Dijk 

http://www.bluedrakes.nl/


 

ALV op 4 november 20:00u 
Deze vergadering is inmiddels gehouden. Door slechte weersomstandigheden(?) was er helaas een 
beperkte opkomst. 
 
Belangrijkste resultaten: 

- Financieel staan we er goed voor. Dus geen contributieverhoging en als je goede/sportieve ideeën 
hebt, meld het aan het bestuur. Er is ruimte voor! 

- We hebben tekort vrijwilligers. We zoeken in de U18 of hogere teams een ledenadministrateur, 
een scheidsrechterscoördinator, een sheetcontroleur.  
Ook een ouder kan natuurlijk zo’n rol op zich nemen  
Minder urgent: Ook voor sponsorwerving en coördinatie Grote Club Actie zoeken we 
vrijwilligers. 

- We gaan een F-cursus voor beginnende scheidsrechters organiseren. Leden van 15 jaar en ouder 
die dit diploma nog niet hebben moeten hieraan deelnemen. Het gaat om vier avonden, waarvan 
de laatste een examen is.  

Oliebollentoernooi op 29 december 2013 
Een groepje enthousiastelingen is bezig met de organisatie van ons 
traditionele oliebollentoernooi. 
 
Datum en plaats zijn bekend: 
  

Sporthal Snellerpoort 
Zondag 29 december 

 
Aanvang 10:00u voor de jeugd; ’s middags de ouderen tot 18:00u. 
Meer details volgen. 
 
Ook hier geldt: Zonder vrijwilligers zijn wij natuurlijk nergens.  
Als er ouders/leden zijn die graag oliebollen willen bakken zouden wij 
dat erg op prijs stellen, vele handen maken licht werk!  

 
 

 

Jong geleerd, oud gedaan 

  

 
Dat geldt ook voor het schrijven van een verslagje over een wedstrijd 
of training. 
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 . 

 

mailto:secretariaat@bluedrakes.nl


Enquête van een HvA-student 
Onderstaande oproep is bij Blue Drakes ontvangen. Beslis zelf of je de enquête wilt invullen. 

 

 
Help de NBB door het invullen van een zeer korte enquête en maak kans op die diner bon van €100! 
De enquête neemt niet meer dan 4-5 minuten van uw tijd in beslag en hiermee zorgt u ervoor dat de NBB 
meer te weten komt over haar sponsoren. 
Dit is nodig om ook in de toekomst zekerheid te hebben over onder andere het voortbestaan van het 
Nederlands Basketball Team, de Dutch Angels en talenten teams! 

 

Klik om de link om de enquête te starten: https://www.enquetesmaken.com/s/d9e2ff4 

 

Wij bedanken u alvast vriendelijk voor uw tijd en medewerking. 

 

De Nederlandse Basketball Bond & haar sponsoren 
 

 

 

https://www.enquetesmaken.com/s/d9e2ff4

