
 
23 december 2021 

Beste Blue Drakers, 
 

In deze nieuwsbrief nemen we jullie mee in wat de huidige lockdown betekent voor 

de leden van Blue Drakes. En er is nieuws over het Spelregelbewijs. Probeer dat nog 

snel te behalen voordat het nieuwe jaar begint. 

 

Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:  
• Jaarafsluiting door het bestuur 1 

• Spelregelbewijs nog via Basketball Masterz… 2 

 

 

We wensen ieder een gezond en sportief 2022! 
 

Onze website: www.bluedrakes.nl 

Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes 

Jaarafsluiting door het bestuur 
Beste leden van Blue Drakes, 

Weer gaan we het jaar uit zonder te kunnen basketballen. De competitie en de trainingen liggen stil 

vanwege de lockdown. Dat is voor iedereen zuur. Ook ons traditionele oliebollentoernooi kan niet door 

gaan. We hopen dat we in het nieuwe jaar weer snel de trainingen en de wedstrijden kunnen hervatten.  

 

Als vereniging kunnen we niets anders dan afwachten wat het kabinet beslist en wat betreft de 

competitie: wat de NBB besluit. Het spreekt voor zich dat zodra de mogelijkheid zich voordoet we weer 

trainingen en wedstrijden zullen organiseren.  

Mocht de lockdown langer gaan duren dan zal het bestuur kijken in welke mate de leden tegemoet 

kunnen worden gekomen in de vorm van een korting op de contributie. Als in de eerste helft van 2022 

helemaal niet in de zaal kan worden gespeeld, zal geen contributie worden gevraagd. 

 



Al met al mogen we als Blue Drakes terugkijken op een bewogen 

jaar waarin we minder hebben kunnen spelen dan we wilden. 

Kijken we vooruit, dan zijn we ondanks een valse start hoopvol dat 

2022 ons veel basketbalplezier zal brengen.  

Onder de huidige regels is het alleen voor de spelers onder de 18 

jaar mogelijk om buiten te trainen en wedstrijdjes te spelen.  

Het basketbalveld aan de Essenlaan is een goede locatie om te 

spelen. We nodigen trainers/coaches en leden uit, om als het weer 

het toelaat, gebruik te maken van de locatie op de Essenlaan. Per 

trainingsgroep kan men dit ad hoc onderling regelen via 

Whatsapp-groepen.  

En wellicht wordt er in de Kerstvakantie ook op weekdagen 

gebasketbald! Kijk zelf of je met elkaar af kunt spreken! Denk 

daarbij wel aan de leeftijdsgrens van 18 jaar en houd wat betreft 

het afspelen van muziek rekening met de omwonenden. 

 

Als vereniging bestaan we dankzij de vrijwilligers die zich steeds 

weer inzetten voor de club. Trainers/coaches en mensen die 

zorgen voor de ledenadministratie, de indeling van de teams en de 

toewijzing van scheidsrechters en tafelaars. Allemaal mensen die 

er voor zorgen dat de anderen kunnen spelen. Het bestuur wil hen 

langs deze weg hartelijk bedanken voor hun inzet in 2021. 
 

Vermelding in Google Maps! 

 

We gaan op weg naar 2022. We wensen iedereen mooie kerstdagen en een goede jaarwisseling en 

hopen leden, ouders en vrijwilligers weer spoedig te kunnen ontmoeten in het nieuwe jaar. 

 

Met sportieve groet, 

 

Het bestuur van Blue Drakes, 

Gerard, Tom, Roelant 

Spelregelbewijs nog via Basketball Masterz… 
Dit bericht ontvingen we van de Bond: 

Binnenkort nemen we definitief afscheid van de site 
Basketball Masterz. Tot 30 december as blijft het mogelijk 
een gestarte test af te ronden. Na 30 december zal de site 
uit de lucht worden gehaald en is het niet meer mogelijk om 
via deze weg het spelregelbewijs te halen. Ook gestarte 
testen worden dan verwijderd. 

Ben je al gestart met Basketball Masterz, probeer het dan tijdig af 

te ronden. Anders moet je het spelregelbewijs via de nieuwe 

Elektronische Leeromgeving FlowSparks behalen.  

En een spelregelbewijs is verplicht om in het seizoen 2022/2023 

competitie te mogen spelen! 

 

 



 

Wil je je nuttig maken voor Blue Drakes? Meld je bij het bestuur! 
 

 


