
 
5 juli 2022 

Beste Blue Drakers, 
 
In deze Nieuwsbrief blikken we alvast vooruit naar het nieuwe seizoen. Dan 

zijn er nieuwe trainingsgroepen en daarom is alvast het nieuwe 

trainingsschema meegezonden.    

We verwelkomen het nieuwe team Dames 1, waarin veel oude bekenden. 

We hopen dat jullie de komende periode nog gezellig blijven spelen op het 

buitenveld aan de Essenlaan. Maak daarover onderling afspraken.  

 

Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:  

• Trainingsschema vanaf 22 augustus 2022 1 

• Spelregelbewijs wordt verplicht voor competitiespelers
 2 

• VOG voor trainers en coaches. 3 

• Vacatures: We zoeken JOU! 3 

 
 

Als bijlage bij deze Nieuwsbrief vinden jullie  

- de Notulen van de ALV van 23 mei 2022 

- het bijgewerkte Informatieblad, met contactgegevens van bestuur en overige vrijwilligers. 

 

We wensen jullie allen een prettige zomervakantie 

en een zomerlang balplezier op ons buitenveld;  

We zien jullie graag weer in de binnenzaal bij Bulwijk vanaf 22 augustus! 
 

Onze website: www.bluedrakes.nl 

Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes 

Trainingsschema vanaf 22 augustus 2022 
Na de zomervakantie is dit het nieuwe schema.  

maandag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden 

  Veld 1 trainer /coach 
 

19.00-20:15 M18-1 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 T: Sirid Jakobsen / Jeroen van Rest 

 C: Lennard de Haan / Vivian Visser 

19:30-20:45 
   

X14   Sebastian Aravena
   

M16 Brian Kok 
 Annemiek Radix 

20:45-22:00 Heren 1  Dames 1 Luc Ettema 



   
woensdag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden 

  Veld 1  trainer /coach 
 

18:45-20:00 M18-1 Jeroen Nap 
  

 

20:00-21:15 
 

M18-2 John Blackwell   

donderdag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden 

  Veld 1  trainer /coach Veld 2 trainer /coach 

18:45-20:00 V18 Freek de Jonge   M16 Brian Kok 
 Annemiek Radix 

20:00-21:15 

  
Heren 1 Nog niet bekend  Heren 2 Nog niet bekend 

21:15-22:30 

  
Recreanten Roelant Nieboer  

Als je niet weet in welke groep je bent ingedeeld, vraag het aan de trainer/coach van je leeftijdsklasse. 

Spelregelbewijs wordt verplicht voor competitiespelers 
Spelers die vorig jaar geen competitie speelden en dat dit jaar wel gaan 

doen worden vanaf 1 juli ingeschreven als bondslid bij de NBB.  

Alleen voor bondsleden is het mogelijk om via nbb-digitaal.sportlink.com 

zich aan te melden voor het spelregelbewijs.   

Vul het volgende in (Zie onderstaande afbeelding): 

- Afdeling: NBB Afdeling Landelijk 

- Type: Opleidingen en inschrijvingen 

- Categorie: FlowSparks 

- Subcategorie: Spelregelbewijs 

En bedenk: een spelregelbewijs is verplicht voor spelers tussen 14 en 24 

jaar, die in het komend seizoen 2022-2023 competitie gaan spelen! 

 

 
Klik op het groene hokje en vervolgens op aanmelden. Vul je gegevens in. Zie eventueel de vorige 

Nieuwsbrief Mei 2022 voor meer details. 



VOG voor trainers en coaches. 
Blue Drakes heeft als beleid dat alle trainers en coaches een 

VOG (Verklaring omtrent gedrag) moeten inleveren. Van de 

meeste trainer/coaches hebben we die al in bezit, maar 

degenen die het komend seizoen deze rol voor het eerst 

vervullen zullen voor eind augustus hierover benaderd worden. 

 

De procedure is vrij simpel en gratis. 

 

Vacatures: We zoeken JOU! 
 

 
 

Blue Drakes zoekt met spoed een nieuwe ledenadministrateur. 

Iets voor jou? Je schrijft leden in bij de bond en koppelt deze 

aan de passende competitieteams. Ook verzorg je de 

uitschrijving bij de bond. Alles via de applicatie ‘Sportlink’. 

 

Ook de functie van secretaris is beschikbaar. De secretaris is 

deel van het bestuur; hij verzorgt de communicatie met de NBB 

en andere externe partijen (zoals het Woerdens Beweegteam). 

Ook regelt hij het proces om VOG’s aan te vragen voor 

trainer/coaches en is hij linking pin tussen bestuur en 

websitebeheerder. 

Een club kan niet zonder vrijwilligers! 
Voor informatie: neem contact op met het bestuur. Contactgegevens 

in bijgesloten Informatieblad. 

 

 


