
21 augustus 2020

Beste Blue Drakers, 

Het nieuwe seizoen gaat beginnen. De zomervakantie hebben velen
van ons inNederland doorgebracht. Toch ook een mooi land met 
best wel lekker weer 😉. 
Ook Woerden is mooier geworden met ons prachtige basketbalveld 
aan de Essenlaan. Daar hebben we op 11 juli al een druk bezochte 
clinic gehouden.

De onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 
  Opening basketbalveld Essenlaan op 28 augustus 1
  3x3 toernooi op ons buitenveld – 5 september 1
  Start nieuwe seizoen en trainingsschema 1

De teamindeling is als spreadsheet bijgesloten. Mocht jouw naam 
ontbreken of denk je dat je verkeerd bent ingedeeld, neem dan 
contact op met je trainer of met Arie van Delft van de Technische 
Commissie.

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

Opening basketbalveld Essenlaan op 28 augustus
Aan alle leden van Blue Drakes

Op vrijdag 28 augustus om 16.30 uur is de officiële opening van nieuwe basketbalvelden aan de 
Essenlaan. Alle leden en oud-leden van Blue Drakes worden daarbij uitgenodigd.

Komt allen, liefst in het basketbaltenue van Blue Drakes.

Er is een mooi actief programma met een spectaculaire basketbalshow door Galdino Haimé van Showcase 
Basketball. Hij zal laten zien wat je allemaal met een basketbal kunt doen. 
Natuurlijk worden ook de sponsors in het zonnetje gezet. Zonder hen zouden we het niet voor elkaar gekregen 
hebben om de velden aan te leggen. De wethouder van Sport zal het speciaal ontworpen sponsorbord onthullen.
Verder staat er nog een mooi fotomoment op het programma, maar dat gebeurt pas nadat er eerst nog een 
bijzondere verrassing aan de leden is uitgedeeld.  

Tot slot is er gelegenheid voor iedereen om een spelletje basketbal te spelen.
We rekenen op een grote opkomst!

De Blue Drakes Essenlaan-werkgroep



3x3 toernooi op ons buitenveld – 5 september
Beste streetballers, 

Doe jij mee met het 3x3 Essenlaan-toernooi? Schrijf je dan in voor 1 september 
2020. Je meldt jouw team aan door jullie voor- en achternamen, leeftijden, 
geslacht en email te mailen naar WK.Kong89@gmail.com.
Schrijf je dus in als team (3 of 4 personen) en vermeld alle spelers en de 
teamnaam in je mail. 

Bedankt en we zien jullie 5 september

Met vriendelijke groet, 
Koen, Arie en Kit.



Start nieuwe seizoen en trainingsschema
Veel leden hebben lekker doorgetraind op ons buitenveld. Toch zien ze uit naar
het nieuwe seizoen en de nieuwe competitie. 
Vanaf maandag 31 augustus beginnen de binnentrainingen weer.

Na wat puzzelen is het nieuwe trainingsschema ook weer voor elkaar 
gekomen.

Trainingsschema vanaf 31-08-2020
Veld 1 Veld 2

Ma 18.00 - 19.00 X12 / Engeline ter Mors 
           + Madelief Elsenberg

  19.00 - 20.15 U16-1 / Jeroen Nap + Gerald 
Davis

Di 18.45 - 20.00 M14/ Brian Kok + Annemiek Ra-
dix

M16-2 / Sacha van Milligen, Erik Jansen, 
                Rien Klaassen

  20.00 - 21.15 M20 / Sebastian Aravena H1 / Tom Megens

  21.15 - 22.30 Heren 2



Wo
e

18.45 - 20.00 M16-1 / Jeroen Nap + Gerald 
Davis

  20.00 - 21.15 Open training

Do 18.45 - 20.00 V18 / Freek de Jonge U20 / Sebastian Aravena

  20.00 - 21.15 H1 / Tom Megens

21.15 - 22.30 Recreanten / Theo


