
 
24 september 2021 

Beste Blue Drakers, 
 
De trainingen zijn weer begonnen en ook de eerste competitiewedstrijden zijn inmiddels gespeeld. Deze 

Nieuwsbrief sturen we met name omdat de Basketbalbond heeft aangegeven dat voor deelname aan de 

NBB-competitie het bezit van een Spelregelbewijs verplicht is. 

Spelers die al een scheidsrechtersdiploma hebben behaald zijn natuurlijk vrijgesteld. Hieronder meer 

details. 

 

Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 
• Spelregelbewijs halen voor leden vanaf 14 jaar 1 
• Trainingsschema vanaf september 2021 2 
• Jouw wedstrijdverslag in de volgende Nieuwsbrief? 3 

 

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 

 

 
 

We wensen jullie een sportief seizoen! 

Spelregelbewijs halen voor leden vanaf 14 jaar 

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

basketbalbond heeft aangegeven dat iemand die geen spelregelbewijs heeft behaald, maar wel is 

opgesteld in een competitiewedstrijd, kan worden beboet als ‘niet-spelgerechtigde speler’. 

 

Het halen van je spelregelbewijs is vrij simpel dus geen stress ����.  

Hieronder nog eens de uitleg stap-voor-stap: 

 

Van onze ledenadministratie Alexander van Dijk heb je een activatiecode gehad per email op het 

emailadres waarmee jullie staan geregistreerd bij de bond/club. Daarmee kunnen jullie inloggen op de 

website www.basketballmasterz.nl, een account aanmaken (dan krijg je een verificatie mailtje dat je 

moet bevestigen) met het emailadres waarop je bent gemaild en daar kunnen jullie dan online in 

simpele stappen het spelregelbewijs halen.  Je kunt zo vaak oefenen als je wilt en je kunt ook alle regels 

terug vinden. Als je er klaar voor denkt te zijn kun je de oefentoetsen maken. Dat zijn meerkeuzevragen 

waarvan je er een groot aantal goed moet hebben. Dan ga je door naar het volgende level.  

Als het de eerste keer niet lukt kun je meer oefenen en dan opnieuw proberen. Als je alle toetsen 

gehaald hebt kun je aan het examen beginnen en als je dat gehaald hebt heb je je spelregelbewijs en 

krijg je je diploma ook toegestuurd per email en ben je dus speelgerechtigd.  



 

Als je de email niet ontvangen hebt of kwijt bent 

geraakt of niet weet naar welk emailadres het verstuurd is 

dan kun je de activatiecode nog een keer bij Alexander 

opvragen via whatsapp (06-11064039) of een mailtje naar 

ledenadministratie@bluedrakes.nl. Het is van groot belang 

dat iedereen dit zo snel mogelijk haalt zo dat iedereen 

gewoon mag spelen. Als er mensen hulp nodig hebben laat 

dat dan zsm weten ! 

 

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.  

 

Het Spelregelbewijs is een randvoorwaarde voor deelname aan de scheidsrechterscursus. Door corona 

zijn er de afgelopen periode geen scheidsrechters bijgekomen. Daarom gaat Blue Drakes op korte 

termijn een scheidsrechterscursus organiseren voor 14-plussers. Zorg dus dat je bijtijds je 

spelregelbewijs hebt. Anders kun je binnenkort geen competitiewedstrijden meer spelen en kun je ook 

niet gaan deelnemen aan de scheidsrechterscursus.  

Het halen van je scheidsrechtersdiploma-BS2 is door Blue Drakes verplicht gesteld, zodat we het fluiten 

bij wedstrijden kunnen verdelen over voldoende bevoegde scheidsrechters.  

Trainingsschema vanaf september 2021 

Er zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in het trainingsschema. Daarom hieronder de huidige 

situatie:  

 
Seizoen 2021-2022, Trainingsschema vanaf september 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 M18 Jeroen Nap 
 

20:00-21:15 
 

  

donderdag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden 

  Veld 1  trainer /coach Veld 2 trainer /coach 

18:45-20:00 V18 Freek de Jonge   X14  Annemiek Radix 
 Brian Kok (achtervang) 

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 

 



Jouw wedstrijdverslag in de volgende Nieuwsbrief? 
 

Deel je ervaringen met Blue Drakes. Schrijf eens een wedstrijdverslag of geef een 

impressie van de training of van een teamuitje of toernooi waaraan jullie deelnemen.  

Doe daar een paar leuke teamfoto’s bij.  

Stuur ze op naar secretariaat@bluedrakes.nl, dan worden ze opgenomen in de 

volgende Nieuwsbrief.  

  

 


