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Beste Blue Drakers, 
 
De eerste nieuwsbrief van 2014 bevat de een hele lijst met nieuws. Zo melden 
we de volgende onderwerpen:  
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Het bestuur wenst jullie nogmaals een  

voorspoedig, gezond en sportief 2014! 
 
Onze website: www.bluedrakes.nl 

De Kerstvakantie is weer afgelopen 

 

Deze week, op dinsdag 7 of donderdag 9 januari 2014. 
beginnen de trainingen weer.  
 
Hiernaast een beeld van het oliebollentoernooi, waar 
ieder die niet twee weken zonder balcontact kon 
aanwezig was! 

Oliebollentoernooi 29-12-2013: verslag en foto’s 
Zondag 29 december was weer het zover: het jaarlijkse 
oliebollentoernooi van Blue Drakes. 
Om half 10 stonden de vrijwilligers en een aantal 
enthousiaste leden al klaar om te gaan basketballen, er was 
echter een probleem: de zaal was dicht. Gelukkig kwam om 
10 uur de beheerder toch nog en kon de dag beginnen. 
 
'S ochtends speelde de jeugd van 10 tot kwart voor 2. Het 
enthousiasme was vanaf het begin te merken, waardoor de 
wedstrijden erg spannend werden. Halverwege de ochtend 
hadden we een  kleine pauze waarin we een schutters-
toernooi hielden. 

Verslag door Ceciel Jansen 
 

 

http://www.bluedrakes.nl/


 

 

In de kantine kon volop genoten worden van een drankje en 
de heerlijke oliebollen van Engeline.  
Aan het eind van de ochtend werden de winnaars 
bekend. In het winnende team zaten Sem, Robin, Rien, 
Jeroen en Sergio. Toen de winnaars van de ochtend bekend 
werden stonden de senioren al klaar voor hun deel van de 
dag. Die ging dan ook meteen van start en al snel bleek dat 
de teams aan elkaar gewaagd waren. Veel spannende 
wedstrijden die zorgen voor mooi basketbal en eindstanden 
met weinig punten verschil. Ook 's middags werd er genoten 
van oliebollen, dit keer gebakken door de moeder van 
Jasper.  
Het schutterstoernooi in de middag was erg spannend met 
een gelijkstand tussen Ronald en Maaike. Uiteindelijk won 
Maaike waardoor onze senioren schutter van het jaar een 
korfballer is  

Het toernooi werd afgesloten in de kantine waar 
veel uitgeputte leden te zien waren die genoten van 
een laatste drankje. Het winnende team van de 
middag bestond uit Anna, Anouk, Bas, Ceciel, Lotte, 
Luuk en Mark.  
 
Al en al was het een geslaagd en gezellig toernooi 
waar iedereen heeft kunnen laten zien wat ze in 
huis hebben. Op naar volgend jaar.  
  

 

Aan het inde van de dag zette voorzitter Theo de vrijwilligers nog 
even in het zonnetje. Zonder vrijwilligers kan een 
amateursportclub niet draaien. 
 
Voor alle vrijwilligers, de trainers, coaches, webbeheerders, 
bestuursleden, commissieleden was er een attentie: een 
bioscoopbon vergezeld door een bedankbrief. 
 
Hieronder nog enige foto’s. Binnenkort hopelijk nog meer op onze 
website www.bluedrakes.nl.  
 

Hieronder nog enige foto’s. Binnenkort hopelijk nog meer op onze website www.bluedrakes.nl. 

http://www.bluedrakes.nl/
http://www.bluedrakes.nl/


 
 

  

  

  



JU14-1 Kampioen 

 

 
Zaterdag 14 december is ons U14-1 team kampioen 
geworden. 
Wedstrijd na wedstrijd werd in de eerste seizoenshelft 
met dubbele aantal punten gewonnen. Die laatste 
wedstrijd is het zelfs 159-17 geworden !!! 
 
Trainer/coach Jeroen Nap is trots op zijn team en 
plaatste een artikel in de Woerdense Krant op internet. 
Lees het hier.   
 

Proficiat ! 
 

In de tweede competitiehelft gaan het team gelukkig een paar klassen hoger spelen. Hopelijk gaan ze dan ook echt spannende 
wedstrijden spelen.  

Sportgala: ereleden Blue Drakes vallen in de prijzen. 
10 januari 2014 wordt in Woerden weer een Sportgala georganiseerd. Met verkiezing van de Woerdense sportman en 
sportvrouw van het jaar 2013 en een reeks  van andere belangrijke verkiezingen. Ook Blue Drakes dingt mee: 
 
Aan Ben Rigter is inmiddels bekend gemaakt dat hij de winnaar is van de Sport Erkenningsprijs van het Jaar 2013. En Berthold 
Bakker is genomineerd als sportvrijwilliger van het jaar.  
Zoals jullie waarschijnlijk weten zijn Ben en Berthold ereleden van Blue Drakes en hebben ze pas in het vorige seizoen hun 
actieve vrijwilligersrollen neergelegd. 

Scheidsrechterscursus bij Blue Drakes 

 

Binnenkort hopen we binnen de eigen club een F-cursus te organiseren.  
Dat is de cursus voor beginnend scheidsrechter. In twee avonden worden de spelregels doorgenomen 
en op een derde avond is er examen.  
 
Alle competitiespelende leden vanaf 15 jaar zullen hiervoor worden uitgenodigd, als ze nog niet eerder 
de cursus gevolgd hebben.  
Je weet het: Blue Drakes heeft maar enkele vrijwillige scheidsrechters, verder moeten we deze taak 
door onze competitiespelende leden laten invullen.  Je zult dan enkele keren per seizoen bij een 
thuiswedstrijd van Blue Drakes moeten fluiten.  

Basketballclinic voor onze trainers  
Op 17 december 2013 was er een speciale clinic in Bulwijk voor de trainers en coaches van onze club. De clinic werd gegeven 
door Frans Mens, een BT4-trainer, die ons was aanbevolen door de NBB.  
Deze eerste bijeenkomst ging vooral over het leidinggeven aan een trainingsgroep en was voor onze trainers en coaches heel 
inspirerend. Na een korte inleiding met heldere voorbeelden uit de praktijk gaf Frans een aantal oefeningen, waarbij hij liet zien 
hoe hij de trainingsgroep liet werken en hoe hij waar nodig individueel corrigerend en stimulerend aanwijzingen gaf. Met 
nadruk gaf hij aan dat zijn voorbeeld niet als blauwdruk ter navolging beschouwd moest worden, maar dat zijn manier van 
werken vooral gezien moest worden als inspiratie en voor eventuele verwerking in de eigen trainingen. Iedere trainer hanteert 
zijn eigen stijl en iedere trainingsgroep is weer anders hanteert en vraagt om een eigen aanpak. Aan het eind van de avond 
gaven zowel Frans Mens als onze trainer/coaches aan dat zij de avond als leerzaam en plezierig ervaren hadden. 
Afgesproken werd om voor een volgende clinic bij de trainer/coaches te informeren naar hun wensen en behoeften voor de 
invulling ervan. 

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/december/15/blue_drakes_u14_kampioen_met_records_892


 
Voor oefenstof verwees Frans Mens naar de website van zijn club: www.forwodians.nl. Daar vind je een groot aantal 
trainingsvormen, waarvan je gebruik kunt maken. Ook noemde hij nog het Praktijkboek Technisch Basketball van de NBB. 
Mochten er trainers van Blue Drakes in dat oefenboek geïnteresseerd zijn, laat het dan weten aan het bestuur 
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