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Beste Blue Drakers,  
 
Jullie hebben zelf ook de laatste maatregelen over de bestrijding van Corona kunnen horen. Premier 
Mark Rutte kondigde afgelopen maandag aan dat evenementen tot 1 juni zijn verboden. Een dag 
daarna ontvingen wij van de basketballbond onderstaand bericht, waarin de basketballcompetitie 
voor de rest van het seizoen wordt afgelast. Het bestuur gaat er vanuit dat trainingen tot 1 juni 
onder het landelijke algemene verbod vallen. 
 
Het bestuur van Blue Drakes is van plan om jullie financieel te compenseren voor de gemiste 
wedstrijden en trainingen.  
Hoe dat precies gaat uitpakken moet nog berekend worden. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of wij 
als club  deel van onze competitiebijdrage terugkrijgen van de bond. 
Als begin juni gezamenlijk sporten weer zou worden toegestaan zullen we bekijken of we tot aan de 
zomervakantie toch nog een aantal weken kunnen trainen 
Via de trainers zullen we inventariseren of daar belangstelling voor is. 
 
We zijn van plan voor de compensatie een voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van 
september voor te leggen. 
Veel onzekerheden nog. Maar ook positief nieuws: zie het artikel over het buitenveld. 
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Het bestuur van Blue Drakes wenst dat jullie allemaal 

deze periode gezond doorkomen.  
En hoopt dat dat ook mag gelden voor jullie naasten / 

familieleden. 
 

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



Bericht van de NBB 
Beste allemaal,                   

Naar aanleiding van de nieuwe informatie over de bestrijding van het 
coronavirus die vanavond door de Nederlandse overheid naar buiten is 
gebracht, ziet de Nederlandse Basketball Bond zich genoodzaakt alle 
basketbalcompetities voortijdig te beëindigen.  

Voor meer informatie verwijzen wij naar het bericht welke zojuist via 
onze website is verspreid: 
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/ 

Wij wensen u in deze zorgelijke tijd het allerbeste toe en hopen elkaar 
weer gezond en wel te treffen komend seizoen! 
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Buitenveld Essenlaan 
Het ziet er naar uit dat binnen niet al te lange tijd een 
begin gemaakt wordt met de aanleg van het nieuwe 
basketbalveld aan de Essenlaan.  
Het wordt een prachtig outdoor court met een 
kunststof vloer en kwalitatief goede baskets en 
borden. Het bovenaanzicht geeft ook een indruk van 
de kleuren en het logo van Blue Drakes dat in vloer zal 
worden verwerkt. Maar eerst zal de asfalt-ondervloer 
moeten worden geëgaliseerd, alle kuilen en bobbels 
eruit! De vloer zal op een zodanige manier moeten 
worden aangepast dat regenwater er snel vanaf loopt. 

  

  

We zoeken nog naar fondsen en sponsoren om de bijdrage van Blue Drakes aan het veld bij elkaar 
te brengen. Hierbij kunnen we alle hulp goed gebruiken. 
Zien jullie mogelijkheden? Hebben jullie bijvoorbeeld sponsoren in jullie kennissenkring, neem dan 
contact op met voorzitter Theo Straub of een van de andere leden van de werkgroep Essenlaan: 
Luc Ettema, Jeroen Nap of Arie van Delft. 
 

 


