
21 mei 2020

Beste Blue Drakers, 
Alweer een Nieuwsbrief!

Dit keer een positief bericht in Corona-tijd: De NBB  wil iets nieuws 
organisren: een 3x3-competitie. 
Er is maar een korte reactietijd dus lees het eerste aratikel en reageer!

De onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 
  Nieuw: de 3x3-competitie. SVP SNEL REAGEREN 1
  Enkele foto’s van buitentrainingen 1

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

Nieuw: de 3x3-competitie. SVP SNEL REAGEREN
Vanaf komend seizoen introduceert de Nederlandse Basketballbond (NBB) 3x3 competities. De NBB organiseert 
dit voor de categorieën U13, U15, U18, U23 en 23+ (mannen en vrouwen). Dat zijn dus afwijkende 
leeftijdscategorieën ten opzichte van de reguliere 5x5 competitie. Blue Drakes wil meedoen aan deze 
competities. Het is een mooie, extra mogelijkheid om te basketballen. Een aantal van jullie is hiervoor al 
benaderd door je trainer/coach.

De speeldata zijn 17 oktober 2020, 27 en/of 29 november 2020, 2 januari, 
20 februari, 3 april en 24 april 2021. Afhankelijk van de aanmeldingen 
komen daar mogelijk nog extra dagen bij: extra datum in mei en/of het 
finaleweekend van de 3x3NL Tour. Deze speeldata vallen niet samen met 
speeldata van de reguliere 5x5 competitie. Per speeldag zijn er drie uur 
lang wedstrijden in de vorm van een toernooi. De teams bestaan uit 4 tot 6 
spelers.
De extra contributie om deel te kunnen nemen bedraagt € 40 per speler 
voor het gehele 3x3 seizoen.
Om deel te nemen aan deze 3x3 competitie, geef je je uiterlijk woensdag 
27 mei op bij de penningmeester: roelant.nieboer@yahoo.com

Voor minderjarige spelers, die zich mogelijk al bij hun trainer/coach hebben opgegeven, ontvangen we
graag een bevestiging van de ouders of verzorgers per mail. 
Omdat de 3x3 competities nieuw zijn voor de NBB en dus ook voor Blue Drakes, kan niet worden 
gegarandeerd dat iedere inschrijving ook betekent dat je kan meedoen. Hierover word je geïnformeerd
nadat de NBB de deelname heeft bevestigd.

Veel basketbalplezier!

Achtergrondinformatie via https://www.basketball.nl/3x3/nbb-3x3-competities/ 



Enkele foto’s van buitentrainingen

 Hiernaast  de Boekentuin
Hieronder de Essenlaan


