
 
  2 December 2014   

Beste Blue Drakers, 
 
Het belangrijkste nieuws in deze brief is de mogelijkheid om een tenue te 
bestellen. 
De onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 
 
We gaan weer tenues bestellen ........................................................................................................... 1 
Oliebollentoernooi op maandag 29-12-2014 ! ..................................................................................... 1 
Grote Clubactie – Geen prijzen bij Blue Drakes ............................................................................... 2? 
 
Omdat er haast is bij de bestelling worden de overige nieuwtjes alleen 
maar aangestipt. Daarover meer in een volgende Nieuwsbrief. 
 
Onze website: www.bluedrakes.nl  

 
 

We gaan weer tenues bestellen 

 

Vanaf januari 2015 gaan we in de competitie meespelen 
met een U12-team. De club gaat daarom nieuwe tenues 
bestellen. 
 
Alle teams t/m U18 spelen nu in tenues die door de club ter 
beschikking worden gesteld. 

Maar iedereen mag natuurlijk ook zelf een 
tenue bestellen. 

 
Zowel broek als shirt zijn verkrijgbaar in de maten XXS tot 
XXL. Ze worden met spelersnummer geleverd. 
Als je zo’n tenue op eigen kosten wilt bestellen voor € 65,-- 
laat dat dan uiterlijk zaterdag 6 december weten, door een 
mailtje naar secretariaat@bluedrakes.nl  
Meld daarbij de maat (broek en shirt hoeven niet per se 
dezelfde maat te hebben. 
Geef ook het gewenste spelersnummer op (en twee 
reservenummers). De club kan dan zorgen dat niet iedereen 
met hetzelfde nummer loopt.  
NB: Er is een dames- en een heren-uitvoering. Het damesshirt 
heeft smallere armsgaten.  
Geef aan als je een damestenue wenst! 

 

Oliebollentoernooi op maandag 29-12-2014 ! 

http://www.bluedrakes.nl/
mailto:secretariaat@bluedrakes.nl


 

Dit jaar zal het oliebollentoernooi gehouden worden op 
maandag 29 december. 
 
Plaats: Sporthal Snellerpoort,  
Steinhagenseweg 3b, 3446 GP Woerden 
Van 10:00u tot 18:00 
(waarbij weer opgedeeld wordt in twee helften: 
Voor de jongere spelers en voor de oudere spelers). 
 
Schrijf het vast in je agenda. Binnenkort hoor je er meer 
over! 

Grote Clubactie – Geen prijzen bij Blue Drakes? 

 

 
Hebben jullie al gecontroleerd of je iets gewonnen hebt met de Grote club actie? 
Dat kun je doen via https://www2.clubactie.nl/lotchecker  
 
Volgens onze penningmeester waren er geen prijzen in de serie van Blue Drakes! 
 
Maar controleer het zelf even. 
 
Wij bedanken ieder die door zijn deelname de club heeft gesponsord!.  

 

 
 
 

https://www2.clubactie.nl/lotchecker

