
  
 17 september 2014      .   

Beste Blue Drakers, 
 
De trainingen zijn weer begonnen. In deze eerste weken is er veel instroom 
van nieuwe spelers, vooral in de jongste teams.  
We hopen dat het de nieuwe leden goed bevalt bij de club en dat ze na een 
paar gratis proeftrainingen zich gaan inschrijven.  
 
De onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 
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 Blue Drakes op de WVW............................................................................................................. 4 

 
Kijk vooral even bij het scheidsrechter- /juryschemaFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. en neem het over in je agenda! 
Geïnteresseerd in acrobatiek met bal en basket: 
https://www.youtube.com/watch?v=rML5UnyZ-e8  
 

Onze website: www.bluedrakes.nl   

We doen mee met de Grote Clubactie  
De Grote Clubactie is een landelijke loterij. De hoofdprijs van de loterij is € 100.000. Als verkoper van 
loten kan je geld verdienen voor de club. Ieder lot kost € 3,00.  
Blue Drakes gaat de opbrengst besteden aan nieuwe basketballen. 
 

Hoe werkt het?  
Je ontvangt bij de training (op 23 of 25 september) een verkoopboekje. Je vraagt aan mensen in jouw 
omgeving, bijvoorbeeld buren, opa en oma, ooms en tantes hoeveel loten zij willen kopen. Je schrijft 
dit op in de intekenlijst in het verkoopboekje. Zo houd je bij hoeveel loten je nodig hebt.  
 
Op dinsdag 14 of donderdag 16 oktober 2014 koop je de loten van Blue Drakes. Zorg dat je bij de 
training in die week het geld gepast bij je hebt. Vervolgens verkoop je de loten door aan degenen die 
op jouw intekenlijst staan. Mochten zij toch minder loten willen kopen dan eerder gezegd, dan kan je 
de loten uiterlijk donderdag 6 november 2014 weer terug verkopen aan de club. 
 
De trekking van de loterij is op 27 november 2014. De uitslag wordt bekend gemaakt op 
www.clubactie.nl. 
 
Als verkoper kan je ook wat winnen. Zo ontvang je een gratis entreekaart voor een pretpark (Duinrell, 
Slagharen of Bobbejaanland in combinatie met één vol betalende persoon) wanneer je 20 loten of 
meer verkoopt. Alvast bedankt voor je inzet voor de club! 
 

We rekenen erop dat elke Blue Draker 5 loten weet te verkopen!  

https://www.youtube.com/watch?v=rML5UnyZ-e8
http://www.bluedrakes.nl/
http://www.clubactie.nl/


Barbecue als seizoenstart weer een succes!  
Op vrijdag 5 september 2014 was er opnieuw een BBQ, 
thuis bij Peter Eijk-Bos.  
Op heel korte termijn was dit georganiseerd door Peter, 
zijn ouders en Jeroen Nap (die de inschrijvingen bijhield). 
 

 

 
 
Met ruim 40 deelnemers hebben we dit evenement, dat in 
2013 voor de  eerste keer gehouden is, de status van een 
“traditie” gegeven. 
Dus volgend jaar zijn we in voor  de derde editie bij de start 
van het seizoen!  

 

 

 

Afscheid Sem Gerritse 



 
 
We wensen Sem allemaal veel succes en zullen hem 
blijven volgen 

Net voor het begin van het nieuwe seizoen kreeg het team 
U16-1 te horen dat ze het komend seizoen  zonder hun 
center Sem Gerritse moeten doen. Sem is gevraagd om 
landelijk te gaan spelen voor U-Ball. Dit betekent een 
drastische verandering in zijn leven zoals 10 keer per week 
trainen en ook verandering van school. Sem speelde al 
heel veel jaar bij de club en zal gemist worden.  

 
Het liet Sem ook niet koud dat ie de club moest gaan 
verlaten en daarom kwam hij op dinsdag 9 September al 
zijn teamgenoten trakteren op een appelflap. Wat Sem 
niet wist is dat het team geregeld had dat ze zijn tenue 
mochten ondertekenen en aan hem mochten schenken. 
Deze kan nu mooi ingelijst boven zijn bed hangen zodat hij 
nog veel kan terug denken aan zijn leuke tijd bij de Blue 
Drakes. 
 

 



Wedstrijdschema + scheidsrechter- /juryschema 

 
 

In de bijlage treffen jullie het schema aan van de thuiswedstrijden en de daarbij horende 
scheidsrechter- en jurydiensten. Voor alle teams betreft dit de eerste seizoenshelft, alleen voor 
Heren 1 is het hele seizoen al bekend. 

Basketbal kan alleen als ieder op zijn beurt een “vrijwilligersdienst” op zich neemt 
 
Regel op tijd vervanging als je niet kunt voldoen aan je plicht. 
Meldt dit bij Bas van Silfhout of basvansilfhout@hotmail.com 
Bij geen mail = 1ste waarschuwing + €5,- boete 
 
Bij het niet nakomen van scheidrechter- of tafelaarverplichting: 
1ste keer -> Waarschuwing + €5,- boete 
2de keer -> Één wedstrijd schorsing + €5,- boete 
3de keer -> Één wedstrijd schorsing + €10,- boete 

Blue Drakes op de WVW 
Op maandag 25 September stond de Blue Drakes met een basket 
op de Sport-en-Speldag van de Woerdense Vakantieweek. Vele 
kids kregen hier de kans samen met de "echte basketballers" een 
balletje te schieten of een dribbelparcours af te leggen. We 
hopen dat ze enthousiast genoeg zijn geworden om nog eens 
een keertje bij onze club te komen kijken. 
Er werden veel tegoedbonnen uitgedeeld om gratis 3 keer mee 
te komen trainen dus we rekenen op nieuwe aanwas voor de 
jeugdteams.  
Hierbij ook een filmpje waarin een stukje te zien is van de 
basketbal demodag. http://youtu.be/enS_ynyS1D0 

 
 

 

 
 
 

http://youtu.be/enS_ynyS1D0

