
 
26 februari 2021 

Beste Blue Drakers, 
 
Ook in februari is het nog steeds het coronavirus dat onze mogelijkheden bepaalt.  

Het bestuur heeft daarom met de trainers en coaches overlegd over hoe we als Blue 

Drakes dit seizoen verder invulling willen geven. 

In deze nieuwsbrief melden we  welke verwachtingen we kunnen hebben over 

basketball tot aan de zomer. 

 
 

Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 
• De Coronabeperkingen en de Nederlandse Basketballbond 1 

• De visie van Blue Drakes 1 

• Contributie 2 

 

Onze website: www.bluedrakes.nl 

Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes 

De Coronabeperkingen en de Nederlandse Basketballbond 
Begin februari berichtte de Nederlandse Basketbalbond dat het niet meer gaat lukken de competitie af 

te ronden. De Bond laat weten aan het einde van dit seizoen geen kampioenen en degradanten aan te 

wijzen. De geplande wedstrijden kunnen blijven staan en gespeeld worden zodra de anti-corona-

maatregelen dat weer toelaten.  

Ondertussen zijn alle binnensportlocaties nog steeds gesloten. Vanaf 3 maart mogen de leden jonger 

dan 27 jaar buiten in eigen teamverband basketballen.  

De visie van Blue Drakes 
We brengen hier dezelfde boodschap als in de vorige nieuwsbrief. Er is niets veranderd aan onze wens 

en motivatie om weer zo snel mogelijk activiteiten te organiseren. 

 

Als er in de nabije toekomst weer mogelijkheden zijn om iets aan basketbal te doen, dan zullen we als 

Blue Drakes die mogelijkheden benutten. Wat precies wanneer kan, is nu niet te voorspellen. Omdat 

buiten meer mag dan binnen zullen we het buitenveld aan de Essenlaan intensief gaan gebruiken.  

Sinds de persconferentie van premier Rutte van 23 februari weten we dat onder de 27 jaar meer mag 

dan boven de 26. Dat vraagt om een leeftijdsgerichte aanpak van de activiteiten. Hoe dan ook, we zullen 

straks iedere mogelijkheid die zich voordoet benutten.  



Daarbij kan gedacht worden aan extra activiteiten op het 

buitenveld, drie tegen drie toernooitjes binnen de club of 

een aparte inrichting van de trainingen. 

 

Aan de trainers/coaches is gevraagd om hier met hun team 

een invulling aan te geven. Door de vroeg invallende 

duisternis komen vooral de zaterdag en zondag hiervoor in 

aanmerking. 

 

We trekken ons terug uit de competitie 

De Bond geeft aan dat, vanaf het moment dat het weer mag, de competitiewedstrijden kunnen worden 

hervat, maar laat ook weten dat teams zich zonder problemen en sancties kunnen terugtrekken uit de 

competitie. Dat moet voor 1 maart aan de Bond gemeld worden.  

In het overleg met de trainers en coaches bleek dat de meeste teams zich willen terugtrekken. De 

voorkeur gaat uit naar het zelf organiseren van wedstrijden zodra het weer kan. Indien een paar teams 

in de competitie zouden blijven en andere teams niet, wordt het uiterst lastig om voor scheidsrechters 

en tafelbezetting te zorgen. Daarbij komt dat ook bij die teams niet iedereen zich veilig voelt om weer te 

gaan spelen tegen teams van buiten Woerden. Tot slot is het afwachten welke tegenstanders zich gaan 

terugtrekken en welke in de competitie blijven. Nog meer onzekerheid, dus.  

Om die reden heeft het bestuur in overleg met trainers en coaches besloten alle teams terug te trekken 

uit de competitie en dit aan de Bond te melden. 

 

Eigen activiteiten zodra het weer mag 

Zodra het weer mag, kan naast de doordeweekse trainingen gespeeld gaan worden op zaterdag. We 

zullen proberen die tijden in te vullen met eigen activiteiten. 

Contributie 

 

Tot slot herhaalt het bestuur het besluit dat geen contributie in rekening 

zal worden gebracht voor de eerste helft van 2021 zolang niet in de zaal 

kan worden gespeeld. 

 

  

 


