
 
  20 December 2014   

Beste Blue Drakers, 
 
De laatste  training van 2014 is achter de rug. Twee weken Kerstvakantie staan voor de 
deur. Op 5 januari beginnen de trainingen weer. 
De tweede helft van de competitie begint in het weekend van 10 januari.  
 
In deze Nieuwsbrief zijn er de volgende onderwerpen: 

Aanpassing trainingsschema vanaf Januari 2015 1 
Oliebollentoernooi op maandag 29-12-2014 ! 1 
Sinterklaas, een terugblik 2 

 
Zoals jullie zien: door het Oliebollentoernooi hoeft ook de Kerstvakantie niet zonder 
balcontact te verlopen.  
 

Het bestuur wenst jullie prettige dagen en 
een mooi en sportief succesvol 2015! 

 
Onze website: www.bluedrakes.nl   

 

 

Aanpassing trainingsschema vanaf Januari 2015 
Na de vakantie, vanaf 5 januari, is het trainingsschema wat aangepast.  
 
De groep U12-1 van Engeline en Rico gaat trainen op dinsdag van 18:45 tot 20:00. In 
deze groep trainen de spelers die als U12 competite gaan spelen. 
 
Ze ruilen met de U14-1. De trainingsdag van de U14-1 gaat dus naar de donderdag van 
18:45 tot 20:00. 
Beide teams  blijven gewoon in Bulwijk. 

 

Oliebollentoernooi op maandag 29-12-2014 ! 
 
 

Dit jaar zal het oliebollentoernooi gehouden worden op 29 
december. 
Plaats: Sporthal Snellerpoort,  
Steinhagenseweg 3b, 3446 GP Woerden 

http://www.bluedrakes.nl/


 

Van 10:00u tot 18:00 
 
Om 10 uur begint de jeugd (t/m U16).  
Om 13:45u starten de ouderen (Vanaf U16). 
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. Neem dit zo gepast mogelijk mee. 
 
Veel leden hebben zich al gemeld op de trainingen.  
Wil je ook deelnemen, meld je dan uiterlijk 22 december bij Ceciel 
Jansen (cecieliansen@hotmail.com). 
 
We zoeken ook nog ouders/leden zijn die oliebollen willen bakken. 
Ook die kunnen zich melden bij Ceciel.  

 

Sinterklaas, een terugblik 
 

 

Door: Jeroen Nap 
In de week dat Sinterklaas weer alle huizen langs gaat met cadeautjes, is hij ook de   
Blue Drakes niet vergeten.  
Maandagavond 1 december was het al raak op de Oeralstraat. Tijdens de U14-
training werden er veel cadeautjes uitgedeeld.  
Dinsdagavond kwamen tijdens de training van U12 onverwachts 4 pieten 
binnenstormen die rijkelijk strooiden met pepernoten en taaitaaipoppen. Ze deden 
mee aan de speciale Sinterklaastraining die bestond uit o.a. het "Pepernootschieten", 
"Taai Taai Dribble Slalom" en het "Chocolademunt wandrek passen". De training werd 
afgesloten met een echte dunk contest (Met trampoline !!) En iedereen kreeg ook 
nog een chocoladeletter.  
Ook bij U16-1 kreeg iedereen een lekkere chocoletter en werd er een speciale 
training gehouden waarbij er een leuk parcours werd afgelegd. Ook hier werd een 
dunk contest gehouden met een heuse jury die de dunks beoordeelden met cijfers 
van 1 tot 10. De beste 4 gingen door naar de 2e ronde. Uiteindelijk werd deze 
gewonnen door Jerro van Zijl die een aantal spectaculaire dunks liet zien.  
Tijdens de speciale Sinterklaastraining op donderdag van U16-2 werden er ook nog 
chocoladeletters uitgedeeld. Het was een hele leuke week en nu maar hopen dat 
niemand buikpijn heeft gekregen van al die pepernoten, taaitaaipoppen en 
chocolademunten ... 
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