
 

 

 

Beste Coach en/of Teamcoördinator, 

 

Eind november hebben alle leden de jubileum jaarkalender ontvangen met 

alle activiteiten die wij in dit jubileum jaar gaan organiseren. 

Check even in je team of iedereen deze kalender ook daadwerkelijk 

ontvangen heeft. Zijn we nog iemand vergeten laat dit graag even weten via 

dragons20@houtendragons.nl. 

(De kalender komt binnenkort ook op de website). 

 

De komende tijd zullen we jullie steeds meer informatie geven over wat er 

allemaal staat te gebeuren. Veelal via de coach en coördinator maar ook 

via de mail vanuit dragons20@houtendragons.nl. Laat je team en ouder(s) 

deze mail goed in de gaten houden (let ook op spam). 

 

 

 

Dan nu de eerste informatie over onze eerste activiteit:  

 

 
 

 

Het openingsweekend is een heel weekend feest en activiteiten met als 

thema:  

Olympische Spelen 
 

We gaan natuurlijk niet echt de Olympische spelen nabootsen, maar we 

gaan ons richten op Teambuilding, samenwerken en plezier met elkaar. 

Hoe ziet het programma er dan uit? Zoals gezegd verklappen we nog niet 

alles, maar in grote lijnen ziet het er als volgt uit: 
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De zaterdag staat in het teken van de jeugd teams. Alle teams tot en met de 

aspiranten krijgen een sportief programma aangeboden en een wedstrijd. 

Dan heb ik het niet over een honk- en/of softbalwedstrijd maar een 

bakwedstrijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het sportieve deel volgt het avondprogramma voor de jeugd t/m 15 jaar.  

Wat gaan we dan doen? Ja dat houden we nog even voor ons; dat horen 

jullie nog! 

 

’s Avonds om 20.00 uur is de officiële openingsceremonie van het 

jubileumjaar. Alle leden, partners en ouder(s)/verzorgers worden verwacht.  

 

Heel Houten Dragons Jeugd bakt…. 
 

Ieder jeugdteam doet aan deze taartenbakwedstrijd 

mee. 

 

Thema: Olympisch Spelen. 

 

Zaterdagochtend leveren jullie minimaal 1 en maximaal 

2 taarten bij ons in. 

 

Wie, hoe en wat er gebakken wordt is aan jullie. 

Ouders mogen zeker een handje helpen! 

 

Een speciale technische jury beoordeelt de taart op 

smaak en het Olympische tintje. 

 

Welk team wordt de meesterbakker en verdient een leuk 

prijsje? ??? 

 

 



Daarna verwelkomen we iedereen van 16 jaar en ouder in het  

Holland Dragons House waar het Olympische feest zal losbarsten.  

Meer informatie hierover volgt nog.  

 

De zondag starten we met alle leden van Houten Dragons met een bijzonder 

evenement. 

Wat? Ja, je raadt het al… dat hoor je nog.  

 

Daarna start het sportieve programma inclusief verschillende 

teambuildingsactiviteiten voor de junioren en seniorenteams. 

We hebben ook alle oud-leden (16+) uitgenodigd om mee te komen doen. 

Hoe leuk is dat?? 

Check nog even bij je ex-teamgenoten of zij zich al hebben opgegeven.  

 

Tot zover alvast de eerste informatie. Licht je team en evt. de 

ouder(s)/verzorgers in en laat ze weten dat zaterdag vooral het programma 

voor de jeugd is, er een speciaal avondprogramma is, de zondag start voor 

alle leden en daarna het programma voor de junioren en senioren start en 

vooral dat iedereen het hele weekend welkom is.  

Uiteraard vindt de jeugd het leuk als je komt kijken en aanmoedigen maar 

ook de senioren vinden dit geweldig!  

 

Uiteraard staan er weer de nodige leuke tentjes (ook daarover volgt meer 

info) dat je haast wel zaterdag én zondag langs wil komen.  

 

Heb je na het lezen al vragen of opmerkingen? Mail deze dan naar 

dragons20@houtendragons.nl (of stuur een app naar Joyce).  

 

Met sportieve groet, 

De Houten Dragons 20 jaar commissie 

 

Bart Keijl - Tineke Matulessy - Karin Visscher - Joyce Schabracq  
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