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Beste Blue Drakers, 
 
Het einde van het competitieseizoen is in beeld. Zaterdag 12 april zijn de laatste 
wedstrijden. Thuis, in de Polshal. Daar spelen om 18:30u de JU14 en JU16. 
 
Om 20:00u begint de wedstrijd van Heren 1 
Locatie: Thijs van de Polshal, Jozef Israelslaan 58, Woerden 
  
Die laatste wedstrijd van het seizoen is bijzonder. We nodigen alle leden van Blue Drakes  
(en aanhang / ouders / broers of zussen) uit om deze wedstrijd bij te wonen.  
Ook de eerder beginnende jeugdteams mogen natuurlijk aangemoedigd worden.  
 
De reden voor deze bijzonder seizoensafsluiting vind je hieronder 
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 Demo scheidsrechterswedstrijd .................................................................................................. 2 

 

 
 
 

Onze website: www.bluedrakes.nl 

Ereleden krijgen erespeld 
 
Het heeft de Nederlandse basketbalbond behaagt ….  
…. de twee ereleden van Blue Drakes, Ben Rigter en Berthold Bakker voor 
hun jarenlange verdienste voor de basketballsport te huldigen met een 
erespeld. 
 
Deze speld zal worden uitgereikt door Bert Koot, voorzitter van NBB 
District-West a.i. 
Uitreiking vindt plaats in de rust van de wedstrijd die ons Heren 1 team 
speelt op zaterdag 12 april om 20:00u 
 

 

Diploma’s voor Scheidsrechters-F  

http://www.bluedrakes.nl/


 

 
U20 Ceciel Jansen 
 
U18 Martijn van Baren 
        Damien Kleiweg 
        Tjerk de Boer 
 

 
U16 Brian Kok 
        Dennis Balogun 
        Tim Brul 
        Luc Dokter 
        Jeremy Daal 
        Jordy Saalmink 
        Robin Epping 
        Larissa van der Wal 
        Eva Kozanli 
        Suzan Eris 
 

 
Alle 14 deelnemers aan het examen, hierboven 
genoemd,  hebben op 10 maart hun diploma 
gehaald. Proficiat 
Vanaf het volgende competitiejaar kunnen jullie 
ervaring op gaan doen en zullen jullie worden 
ingedeeld. 
   
 

Een amateurclub draait dankzij zijn 
“vrijwilligers”. 
 
Hiernaast een afbeelding van een van de 
diploma’s, die ook zaterdag worden uitgedeeld 
aan de aanwezige nieuwe scheidsrechters!  

 
 

Demo scheidsrechterswedstrijd 
 
Bert Koot heeft onlangs 14 nieuwe F-scheidsrechters opgeleid. Zie het bovenstaande 
artikel. Nu hij op 12 april toch in Woerden is om de erespelden van NBB District West 
uit te reiken zal hij meteen de wedstrijd van HS1 fluiten. 
 
Iedereen was sowieso al uitgenodigd. Maar voor de nieuwbakken scheidsrechters is 
er een extra reden om te komen kijken. Zij ontvangen daar hun diploma. 
 
Ook alle andere scheidsrechters van Blue Drakes kunnen er hun lesje leren! 
 

We gaan er een gezellige avond van maken! 
  

 
 
 

 
 


