
 
20 augustus 2017 

Beste Blue Drakers, 
 
Nog wat nagekomen nieuwtjes voor het nieuwe seizoen.  
Met name de demo van extra artikelen (vaak met Blue Drakes logo) op 
dinsdag de 22e augustus is reden om snel met deze Nieuwsbrief te 
komen. Wees welkom op dinsdag de 22e! 
 
De onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 

 Blue Drakes artikelen, demo op dinsdag 22 augustus, vanaf 
19.00u 1 

 Recreanten gaan wedstrijden spelen! 1 
 Afsluiting van het vorig seizoen 2 

 
De vrijwilligerstaak ‘Ledenadministrateur’ is nog steeds leeg. Meld je via 
antwoord op deze Nieuwsbrief of telefonisch bij Tom Jacobs (06-
36428585) 
 
Onze website: www.bluedrakes.nl 
Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes 

 
Binnenkort in onze webshop?! 

Zie het artikel hieronder 

Blue Drakes artikelen, demo op dinsdag 22 augustus, vanaf 19.00u 

 
 

We hebben een nieuwe leverancier voor 
tenues, merchandise en basketbalspullen: 
Basketball Totaal. 
Op dinsdag 22 Augustus staan ze van 
19.00 uur tot  21.30 met een stand in 
sporthal Bulwijk. Wil je het nieuwe 
seizoen goed beginnen met nieuwe 

schoenen en kleding, kom dan zeker 
kijken.  
Ook komt er binnenkort op onze website 
een Blue Drakes Merchandise lijn. Op 
dinsdag kun je al wat voorbeelden zien 
hiervan. 

Recreanten gaan wedstrijden spelen!  

http://www.bluedrakes.nl/
http://www.facebook.com/BlueDrakes?fref=ts


Zoals enige maanden geleden aangekondigd, gaan de 
recreanten dit seizoen recreantencompetitie spelen.  
 
Het betreft 6 wedstrijden, 3 thuis en 3 uit, die 
plaatshebben op de tijdstippen dat de verschillende 
recreanten zaalruimte hebben. We zitten in de poule met 
Gouda, Schoonhoven en Alphen aan de Rijn.  
De wedstrijddata zijn nog niet bekend. 
 
 
En zoals eerder gemeld:  

De recreanten kunnen aanvulling gebruiken.  
Kom eens meetrainen op de donderdagavond. 
 

 

Afsluiting van het vorig seizoen 

 
 
 

Niet iedereen volgt Blue 
Drakes op Facebook.  
Dus hier een herhaling: 
10 en 11 Juni was er weer het 
traditionele BV Amical 
Toernooi in Enschede waar 
ruim 600 spelers in 2 dagen 
op 6 velden strijden om de 
trofee.  
Blue Drakes was daar met drie 
teams present. Te weten U14, 
U16 en U18.  
U18 bereikte de finale, die 
helaas verloren werd van 
Cady 73. Toch gingen zij met 
een mooie trofee naar huis 
voor de 2e plaats. Bij U14 ging 
de laatste wedstrijd om de 3e 
of 4e plaats en ook zij wisten 
hier de beker in huis te halen 
met een mooie laatste 
wedstrijd ! U16 had het de 
eerste dag wat zwaar qua 
tegenstand maar wonnen in 
de nieuwe poule op zondag 
wel de meeste wedstrijden en 
konden dus ook terug kijken 
op een zeer geslaagd Amical 
toernooi.  

 
 

 

https://www.facebook.com/BasketbalverenigingAmical/

