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Beste Blue Drakers, 
 
De trainingen in de Bulwijk zijn afgelopen.    
Maar dit seizoen kun je je nog nuttig maken voor club en clubkas: Fiets mee met de Rabo-
Fietstocht. 
 
De onderwerpen in deze laatste Nieuwsbrief van het seizoen: 

 Rabo Fietstocht 14 juni 2014 ...................................................................................................... 1 
 U14-1 wint Amicaltoernooi .......................................................................................................... 2 
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 Ledenadministatie .............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 Buiten Ballen ............................................................................................................................... 3 
 Basketbalveld De Boekentuin ................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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Rabo Fietstocht 14 juni 2014 
 

 
 

 
Fiets mee en spek de kas van Blue Drakes!  
Op zaterdag 14 juni vindt de Rabo-Fietstocht plaats. Door deelname kunnen 
we onze kas flink spekken.  
Hoe? Rijd één van de routes van 30, 60 of 100 kilometer door het Groene 
Hart op zaterdag 14 juni en verdien op een sportieve manier geld voor onze 
vereniging! 

 
Blue Drakes heeft zich aangemeld als deelnemer. Bij elk startpunt van 
Rabobank Rijn en Veenstromen kan iedereen zich individueel melden en 
aangeven dat hij wil rijden voor Blue Drakes, deelnemersnummer 128. Aan 
het eind van de rit levert ieder zijn stempelkaart, met de benodigde 
stempels in. Rabobank Rijn en Veenstromen stort vervolgens een vast 
bedrag per deelnemer (30 km = € 5, 60 km = € 8 en 100 km = € 12) op onze 
bankrekening. 

 

Routes door het Groene Hart  
Voor de Rabo Fietstocht zijn meerdere mooie fietsroutes uitgezet door het Groene Hart. U start tussen 9.00 en 
13.00 uur bij een van de vier startpunten, waaronder: Rabobank hoofdkantoor in Woerden, Middellandse Zee 15. 

 
Fiets ook mee!  
Heeft u er al zin in? Fiets dan gezellig mee! En mobiliseer meteen je gezin, vrienden, buren, opa’s en oma’s. 
Iedereen is welkom. Goed voor de kas van Blue Drakes! 
Zie ook https://events.rabobank.nl/rv/RaboRVFT2014/ 

http://www.bluedrakes.nl/
https://events.rabobank.nl/rv/RaboRVFT2014/


U14-1 wint Amicaltoernooi 
 
 
Op 25 en 26 mei heeft U14 het weer fantastisch gedaan op het Amical 
Toernooi in Enschede. Alle wedstrijden werden gewonnen op eentje na: de 
laatste wedstrijd ging met 1 puntje verloren.  
Toch werd U14 door het overall resultaat Toernooiwinnaar.  
 
Meer info vind je in het artikel in de Woerdense Courant van Jeroen Nap, hun 
terecht trotse coach:  
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/mei/28/ 
blue_drakes_1e_op_amical_toernooi  
 
Hoe goed ze ballen zie je in dit filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=e-Uk3iEPY30. 
  

 

Schuttersfestijn 
 

 
 
 
 
 
Hiernaast: een foto van de 

deelnemers op 20 mei 
 in de Bulwijk 

 
Dinsdag 20 mei was het schuttersfestijn. Veel basketballiefhebbers hadden zich in 
Bulwijk verzamelt om zoveel mogelijk geld op te halen voor nieuwe basketballen.  
Op 3 onderdelen konden punten worden gescoord. Dit waren vrije worpen, lay-ups 
en de snelle dribbel. Daarnaast konden de gemixte groepen natuurlijk ook een 
lekker partijtje basketballen.  
 
Uiteindelijk is er in totaal door alle aanwezigen maar liefst 221 euro opgehaald. Naar 
verwachting kunnen we in september zien waarvoor iedereen zijn best heeft gedaan 
om punten te scoren. 

 

Ledenadministratie 

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/mei/28/blue_drakes_1e_op_amical_toernooi
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/mei/28/blue_drakes_1e_op_amical_toernooi
https://www.youtube.com/watch?v=e-Uk3iEPY30


 

 
Wij zijn blij met een nieuwe vrijwilliger voor de Ledenadministratie: 
Jan Hijzelendoorn, vader van Koen. 
We bedanken Charlie Nederpelt, die de ledenadministratie de 
afgelopen twee jaar verzorgd heeft. 
 
Voor de [competitiespelende] leden, die volgend jaar geen lid meer 
willen zijn, geldt: 
 
Schrijf je bijtijds uit. Doe dit via een e-mail aan 
ledenadministratie@bluedrakes.nl.  
De bond brengt kosten in rekening als je niet tijdig uitgeschreven 
bent! 

Buiten Ballen 
 
Vanaf donderdag 5 juni 
20:00u zal er door Heren en 
Recreanten wekelijks 
buiten gespeeld worden in 
Snel & Polanen op de 
bekende locatie: 

Basketbalveld  

De Boekentuin 

Godfried Bomansweg, 

Woerden 

 
Zie bijgaande streetview: 
 

 

 

 
Ook andere teams kunnen met hun coach/trainer 

of onderling afspraken maken! 

Jeroen Nap meldt hierover: 
We spelen elke dinsdag en donderdag met de jeugd vanaf 18.30 bij de boekentuin en met de heren beginnen we 
rond 20.00. Misschien kunnen de heren ook wel wat eerder komen en langzaam instromen even afhankelijk van de 
opkomst maar we zullen zien hoe druk het wordt. Als er heel veel mensen komen kunnen we altijd meerdere 
teams maken en korte partijtjes spelen en dan wisselen. Mensen mogen mij altijd appen mailen of smsen op 06-
48338959. We hebben al een aantal app-groepen omdat we soms ook op andere dagen nog gaan basketballen. Als 
mensen op de hoogte willen blijven kunnen ze zich ook melden bij mij ! 
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