
 
11 december 2018

Beste Blue Drakers,  
 

Het jaar 2022 loopt al weer ten einde. En nadat corona twee jaar roet in het eten gooide kan dit keer weer ons 

traditionele Oliebollentoernooi worden georganiseerd.   

Voorbereidingen op de tweede competitiehelft zijn al in gang gezet.  

We bedanken voor de enthousiaste artikeltje met foto’s van de X12. Bovendien een verslag van het damesteam. 

Nu de overige teams nog! 

Al met al is het een uitgebreide nieuwsbrief geworden met twee bijlagen: 

- Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 oktober 2022 

- Een overzicht van de (vrijwilligers!-)functies binnen de vereniging 
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Onze website: www.bluedrakes.nl 

Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes



Nieuwe opleiding voor scheidsrechters  

 

Voor Blue Drakes is het een 

uitdaging om voldoende 

scheidsrechters te hebben. Daarom 

organiseren we regelmatig een 

scheidsrechterscursus . 

 

Op dinsdagavonden 24 januari 2023 

en 31 januari 2023 van 19:30 tot 

22:00 zal de scheidsrechterscursus 

plaatshebben. Betrokkenen zullen 

hierover persoonlijk worden 

geïnformeerd. Deelname is 

verplicht. 

 

Op 24 januari 2023 is deze cursus in 

Bulwijk en op 31 januari 2023 op 

een nader te bepalen andere 

locatie.  

Dit betekent dat er op dinsdag 24 

januari 2023 geen training is na 

19:30. 

 

 

Vrijwilligers nodig 
Fijn dat we allemaal kunnen basketballen!  

Zonder vrijwilligers zou dat niet mogelijk zijn. Daarom hulde aan alle 

vrijwilligers die Blue Drakes rijk is! 

En toch hebben we meer vrijwilligers nodig. Dus zeg niet direct 

“nee” als je wordt gevraagd. En druk hebben we het allemaal. Vele 

handen maken licht werk. Samen zorgen dat alles goed loopt maakt 

het vrijwilligerswerk er alleen maar leuker op. In bijgevoegd 

overzicht staat wat je kan doen. Wellicht kan jij je 

(basketbal)ervaring ook gebruiken als trainer, coach of begeleider 

van een team. Daarnaast zijn er ook diverse ondersteunende 

functies zoals de ledenadministrateur.   
 

Blue Drakes is er voor en door een ieder. Daarom verwachten we betrokkenheid en inzet voor de club 

van leden en ouders van jeugdleden. Mail ons om je aan te melden als vrijwilliger, reageer op één van 

de vacatures of stel je vragen via voorzitter@bluedrakes.nl of direct aan Gerard Riemen. 

 

 

 

 

 



Oliebollentoernooi op 29 december 2022  

 

 

 

Op donderdag 29 december is het weer zo ver: het jaarlijkse oliebollentoernooi! De afgelopen jaren 

heeft het niet kunnen plaatsvinden, waardoor we er dit jaar extra veel zin in hebben. Een perfect 

moment om elkaar weer te ontmoeten in Sporthal Snellerpoort. Gezellig met je vrienden, familie en 

oude bekenden op het basketbalveld strijden voor die felbegeerde medaille.  

 

De dag is opgedeeld in 2 verschillende toernooien: 

• `s Middags is het juniorentoernooi van 14:00 – 17:45 

• ’s Avonds is het seniorentoernooi van 18:45 – 22:30 

 

Iedereen is welkom om voor € 5 deel te nemen aan het toernooi. Je krijgt daar ook nog genoeg 

oliebollen en drinken voor om tussen de wedstrijden van te genieten. Dus trommel je teamgenoten, 

broers, zussen, ouders, vrienden en oud-leden op en meld je aan! 

 

Zonder vrijwilligers zijn we nergens. Dus als je op 29 december wilt helpen, door de kantine te beheren, 

wedstrijden te fluiten of als algemeen vrijwilliger, laat het vooral weten! 

 

Opgeven kan t/m 22 december via evenementen@bluedrakes.nl  of 06-27283479 

Geen training in de Kerstvakantie 
 

Tijdens de schoolvakantie is er geen training. De laatste trainingen in 2022 zijn op 

donderdag 22 december.  

In het nieuwe jaar beginnen we weer op maandag 9 januari. 

 

Prettige Kerstvakantie! 
 

Ons nieuwe damesteam 
Wij zijn sinds dit seizoen de vrouwelijke vertegenwoordigers van Blue Drakes! Het leek ons leuk om 

jullie mee te nemen in hoe het ons de afgelopen maanden vergaan is. 
Een nieuw team betekent natuurlijk wennen en je plekje vinden. Gelukkig was de gezelligheid al snel 

overheersend. Met de serieuze trainingen van onze coach Luc (die het soms niet makkelijk heeft met 

zoveel dames), maakt dit ons tot een team met veel potentie. Tot nu toe gaat het best goed en zijn de 

trainingen leerzaam maar vooral ook gezellig en leuk! 

 

 



We hebben al een aantal wedstrijden achter de rug en dat ging (vaak) nog verassend goed: 

We hebben afgelopen week tegen de nummer 1 uit onze poule gespeeld en we hebben goed verloren 

met volle inzet en discipline! We hadden ook een paar mooie lay-ups, fakes en schotjes te pakken! Je 

weet wat ze zeggen: ¨Beter goed verloren dan slecht gewonnen!¨  

 

Na een paar nederlagen hebben we ook een paar winsten te pakken gekregen! We staan nu redelijk 

onderaan het klassement, maar hopen daar snel verandering in te brengen.  

Kom ons vooral eens aanmoedigen! 

 

De eerste competitiewedstrijden van X12   
 

 

Alweer een paar weken geleden ontving ik mail van Yasmina Tahtah. 

Zij stuurde als “trotse assistent trainster” enkele foto’s van de eerste 

competitie wedstrijden van de X12. Daarbij ook bijgaande eindstand 

van de uitwedstrijd in Vleuten bij SVO Basketbal. 

 

En later ontvingen we bijgaand verslag met foto’s van moeder 

Gerjanne Kuus. 

 

Op zaterdag 17 september was het zover, de 1e wedstrijd van U12. Goed voorbereid door de trainers 

Jeroen en Sirid, en maatschappelijk stagiair Yasmina, was iedereen er klaar voor en had er zin in. De 

coaches Lennard en Vivian waren paraat en de tegenstander was ABC  Amigos, die ook hun eerste 

competitiewedstrijd speelden. Het was even wennen voor iedereen. Het begroeten van de 

tegenstander en de scheidsrechters door langs elkaar te lopen en elkaars handen aan te tikken, 5 

spelers in het veld, die eerst tegenover elkaar gezet worden om te kijken wie wie verdedigt. De 

scheidsrechters die meerennen en 8 wedstrijden van 4 minuten. Nog niet iedereen had het tenue dus 

we speelden in blauwe hesjes. Het was leuk om te zien hoeveel zin de spelers hadden om nu een 



“echte” wedstrijd te gaan spelen. Ze speelden met veel plezier en enthousiasme wat resulteerde in de 

mooie eindstand; 50-15. Toen de tegenstander ook nog trakteerde op taart, was het helemaal feest! 

  
Op zaterdag 24 september vertrok het team al vroeg naar Almere. Daar speelden ze tegen de Almere 

Pioneers. Een club met ervaring en een prachtige basketbalzaal. Er werd goed gespeeld, hard gestreden 

maar Blue Drakes verloor hier met 30-19. Door het harde werken van het team bleef het verschil 

beperkt. Na afloop was er wel een drankje en een zakje chips voor iedereen in de mooie kantine. 

  
Op zaterdag 1 oktober ontvingen we BZ’72 thuis. Er was nu zelfs een echt wedstrijdbord aanwezig. Ook 

speelde deze keer iedereen in het echte Blue Drakes tenue. De jongens en meiden van het team 

speelden weer erg goed en wonnen deze keer met 41-16. 

Op zondag 9 oktober waren we om 9.30 in Vleuten bij SVO Basketbal. Dit team bleek geheel uit meiden 

te bestaan. De wedstrijd was leuk om te kijken, afwisselend, met veel mooie acties en werd afgesloten 

met de prachtige stand; 18-64. 

 
Nu weer trainen voor de volgende wedstrijden!  De trainers en coaches hebben vast weer genoeg 

gezien om te oefenen en aan te leren, dus dat worden nog leerzame trainingsavonden om dit weer in 

de praktijk te brengen tijdens de wedstrijden.  

1,2,3 Blue Drakes!!! 
  

 


