
 
17 augustus 2019 

Beste Blue Drakers,  
 
We hopen dat jullie allemaal een leuke zomervakantie 
achter de rug hebben en weer uitzien naar de start 
van de trainingen. 
In deze Nieuwsbrief vinden jullie het trainingsschema. 
Waarschijnlijk weet ieder wel bij welke groep hij of zij 
is ingedeeld, maar als daar vragen over zijn, neem dan 
contact op met je coach/trainer van het afgelopen 
seizoen. 
 
Hiernaast een afbeelding van de afgelopen zomer, 
waarbij er vrij gespeeld werd op het buitenveld in de 
Boekentuin in de wijk Snel en Polanen. 
 
De onderwerpen in deze Nieuwsbrief:  

• Trainingsschema vanaf 2 september 2019
 1 

• ALV op 16 september 2019 2 

• Nieuwe leden gevraagd bij Blue Drakes. 2 

• In de Nieuwsbrief of op de website 2 
 

Onze website: www.bluedrakes.nl 
Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes 

 

Trainingsschema vanaf 2 september 2019 
Bekijk  goed of er in het schema iets is veranderd voor jouw groep! 
 
maandag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden 
  Veld 1 trainer /coach 

 

18:00-19.00 X10 Engeline ter Mors  
 

19.00-20:30 M14-1 Jeroen Nap 
 Gerald Davis 

 

dinsdag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden 
  Veld 1                 trainer /coach Veld 2 trainer /coach 
18:45-20:00 X12                  Brian Kok 

 Annemiek Radix 
M14-2 Rien Klaassen  

20:00-21:15 M18   Sebastian Aravena  M22 Tom Megens    
21:15-22:30   Heren1&2 Luc Ettema 
woensdag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden 
  Veld 1  trainer /coach 

 

18:45-20:00 M14-1 Jeroen Nap 
 Gerald Davis 

 

donderdag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden 

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


  Veld 1  trainer /coach Veld 2 trainer /coach 
18:45-20:00 M18   Charley Luhulima 

 Ramon Massop 
 Heren1 Luc Ettema  

20:00-21:15 M22 Tom Megens  V18 Freek de Jonge 
21:15-22:30 Recreanten Theo Straub 

 

 
Toelichting 
 
Xnn is een mixed team met leeftijd tot nn jaar. 
Mnn is een Mannenteam tot nn jaar. 
Vxx is een Vrouwenteam tot nn jaar. Alleen meiden dus.  
 
 
De codes geven aan in welke leeftijdsklasse de teams aan de competitie deelnemen. 
Nota Bene: ‘tot’ nn jaar is niet ‘tot en met’ nn jaar. Voor individuele spelers is soms 
dispensatie mogelijk waardoor ze in een lagere leeftijdsklasse kunnen meedoen. 

  

ALV op 16 september 2019 
Het bestuur nodigt jullie uit voor de algemene ledenvergadering op 

 
Maandag 16 september 2019  
van 20.30 uur tot 22.00 uur  

bij Atletiekvereniging Clytoneus  
Waardsedijk 29 

3448 HV Woerden 
 

 

Het belangrijkste onderwerp is de definitieve jaarrekening over het seizoen 2018 – 2019. Ook de  verhoging van 
de contributie met €5,00 per halfjaar, zoals besproken in de ALV van mei 2019 komt aan de orde. En natuurlijk de 
voortgang van het project “Vernieuwing basketbalveld aan de Essenlaan”. 

Nieuwe leden gevraagd bij Blue Drakes. 

  

 
In de Woerdense Courant van 14 augustus heeft Blue Drakes een oproep 
gedaan aan mensen die het leuk zouden vinden om te gaan basketballen. Hier 
vind je de pagina van die krant. 
 
Als je in je eigen vriendenkring nog mensen kent met interesse in basketbal 
nodig ze dan eens uit om enkele gratis proeftrainingen te volgen. 
 
Ze kunnen informatie opvragen bij  secretariaat@bluedrakes.nl 

In de Nieuwsbrief of op de website 
 
Wil je ook in de Nieuwsbrief komen? 
Schrijf dan zelf een stukje of zend een foto in naar secretariaat@bluedrakes.nl 
 
De club wil graag horen over je ervaringen uit de competitie. Dus een wedstrijdverslag is altijd 
welkom.  
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