
 
26 augustus 2021 

Beste Blue Drakers, 
 
Het nieuwe seizoen gaat beginnen. We hopen dat jullie een fijne zomervakantie gehad hebben, dat we 

niet opnieuw met strenge coronamaatregelen te maken krijgen, maar dat we op ‘ouderwetse’ wijze van 

basketbal kunnen gaan genieten. 

 

Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 
• Trainingsschema vanaf 30 augustus 2021 1 
• Beelden van de LED-Workshops voor de jeugd in Bulwijk 2 
• Spelregelbewijs halen voor leden vanaf 14 jaar 2 
• De coronaregels op dit moment 2 

 

Het nieuwe Informatieblad is beschikbaar. Daarin vind je alle informatie over 

Blue Drakes, o.a. de contactgegevens van het bestuur en de trainers. De 

laatste versie van het Informatieblad is altijd te vinden op de website:  

Informatieblad Blue Drakes 2021-2022. 

 

Onze website: www.bluedrakes.nl 

Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes 

 

Trainingsschema vanaf 30 augustus 2021 

Let op: de X10, X12 en M20 gaan nog geen competitie spelen, omdat daarvoor nog te weinig spelers 

zijn. In verband met mutaties in het ledenbestand, zoals die altijd plaats vinden bij de overgang naar een 

nieuw seizoen, geven we nogmaals de geactualiseerde groepsindeling door. Zie bijlage.  

De recreanten zijn daarin nog iet opgenomen. Zij weten zelf wel dat ze tot die groep behoren ���� 

 

Seizoen 2021-2022, Trainingsschema vanaf augustus 2021 
maandag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden 

  Veld 1 trainer /coach 
 

19.00-20:15 M18 Jeroen Nap 
  

 

dinsdag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden 

  Veld 1                 trainer /coach Veld 2 trainer /coach 

18:30-19:30 X10                  Engeline ter Mors X12 Sirid Jakobsen 
 Jeroen van Rest 

19:30-20:45 
   

X14   Annemiek Radix
 Brian Kok (achtervang)  

M16 Sacha van Milligen  
 Brian Kok (achtervang)    

20:45-22:00 
   

Heren 1 (hele zaal) Heren 1 Nog niet bekend 

woensdag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden 

  Veld 1  trainer /coach 
 

18:45-20:00 M 18 Jeroen Nap 
 

20:00-21:15 Open training  



 

donderdag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden 

  Veld 1  trainer /coach Veld 2 trainer /coach 

18:45-20:00 V18 Freek de Jonge   Open training + Sebastian Aravena + 
 3x3 training Jeroen Nap  

20:00-21:15 

  
Heren 1 Nog niet bekend  Heren 2 Nog niet bekend 

21:15-22:30 

  
Recreanten Roelant Nieboer Heren 3 Nog niet bekend 

 

 

Toelichting:   

Xnn is een mixed team met leeftijd tot nn jaar. In de praktijk toch soms een Jongensteam. 
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.  
De leeftijd bereikt op 31 december van het lopende seizoen geldt als peilleeftijd voor de leeftijdscategorie.  

Voorbeeld: Als je in 2021 niet ouder wordt dan 13 jaar hoor je bij de X14. 

 

Beelden van de LED-Workshops voor de jeugd in Bulwijk 

Als je wat beelden wilt zien van het Led Toernooi, dat op 4 juli bij ons in de Bulwijk gehouden is bekijk dan 

onderstaande link 

 

LED'S SHOWCASE 3X3 TOURNAMENT powered by @SpecialBalls & @ShowcaseBasketball - YouTube 

Spelregelbewijs halen voor leden vanaf 14 jaar 

Het halen van het spelregelbewijs is verplicht voor (competitiespelende) leden vanaf 14 jaar. Het is een 

randvoorwaarde voor het behalen van je scheidsrechtersdiploma. En voldoende scheidsrechters zijn 

nodig om competitie te mogen spelen.  

De leden die hiervoor verplicht in aanmerking komen hebben een mail ontvangen om de cursus te gaan 

volgen. De eersten hebben hun spelregelbewijs inmiddels behaald! 

 

Ben je jonger dan 14 jaar, dan kun je al vrijwillig het spelregelbewijs gaan halen. De cursus bevat leuke 

filmpjes en is echt interessant. Meld je dan aan bij ledenadministratie@bluedrakes.nl.  

De coronaregels op dit moment  
 

De Coronaregels zijn relatief eenvoudig:  

- Sporten mag voluit.  

- Gebruik van kleedkamers en douches kan.  

De enige regel die geldt voor mensen boven de 18 jaar: 1,5 meter afstand worden 

houden als niet wordt gesport. 

Raadpleeg ook de NBB-site: Coronavirus en basketball - Basketball.nl 

  

 


