
 

 

 

 

 

Beste junioren en ouder(s)/verzorger(s) en senioren,  

 

Jullie coach en/of teamcoördinator heeft jullie al wat informatie gegeven over het 

openingsweekend. Steeds meer wordt duidelijk wat we nu allemaal aan doen. Nieuwsgierig 

geworden? Lees dan snel verder. 

 

Allereerst ZONDAGOCHTEND 

Op zondagochtend serveren wij een smakelijke activiteit op de Meerpaal voor ALLE leden, 

van beeballers tot en met senioren!  

Wat gaan we doen dan? We gaan met z’n allen ONTBIJTEN en we kunnen vast beloven dat 

het niet zomaar een ontbijt is. 

 

 

Het ontbijt wordt verzorgd door:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hierna start jullie programma: 

Binnenkort ontvangen jullie het volledige programmaboekje. Daarin staat onder andere hoe 

laat je op zondag verwacht wordt, het wedstrijdschema en de teambuildingsactiviteiten, want 

uiteraard gaan we ook lekker honk- en softballen en zal er weer de jaarlijkse teamfoto 

gemaakt worden.  

En.. dat is nog niet alles want we hebben alle oud-leden gevraagd mee te doen en tot op heden 

hebben we 12 aanmeldingen. Heb jij nog contact met een oud-lid. Hij of zij kan zich nog tot en 

met 10 maart opgeven via dragons20@houtendragons.nl. 

Traditiegetrouw hebben we ook tijdens het openingsweekend de tentjes met eten, Houten 

Dragons gadgets en nog veel meer. Zo zal op zaterdag Fielderschoice er weer zijn en op zondag 

hebben we een andere leverancier, nl. Keystonesports. Reden genoeg om ook zaterdag even 

langs te komen! Bij de meeste tentjes kan je uitsluitend contant betalen; bij sommige kan je 

ook pinnen.  

Na de wedstrijden en teambuildingsactiviteiten hebben we nog één gezamenlijk spel en 

daarna is het dagprogramma afgelopen en drinken we nog een gezamenlijk drankje om het 

weekend mee af te sluiten.  

 

 

en dat is nog niet alles: Op zaterdagavond hebben we voor jullie … 
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Op zaterdagavond is er feest, een Olympisch feest in het 

Holland Dragons House.  
Een unieke toplocatie waarvan geen enkele Olympiër kan 

zeggen hier ooit geweest te zijn, maar jullie straks wel.  

 

Tussen 17.00 en 20.00 uur hebben onze jeugdteams tot 

en met Aspiranten de feestlocatie in hun bezit, maar 

daarna is het de beurt aan jullie tot 00.00 uur. Zorg ervoor 

dat er om 19.45 uur bent.   

 

Om 20.00 uur openen we op Olympische wijze officieel 

het jubileumjaar met alle leden en daarna gaan de 

deuren van het Holland Dragons House voor jullie open 

en niet alleen voor jullie, je mag ook je partner 

meenemen.  

 

Wat is er te doen? Natuurlijk verklappen we niet alles, 

maar wel dat wij een unieke Speciale Dragons Pub Quiz 

editie hebben met toegevoegde spelelementen en dat is 

nog niet alles, ook een geweldige jubileum loterij met 

fantastische prijzen.  

 

Om inzicht te krijgen in hoeveel leden (en hun partner)  er naar het feest zullen komen gaan 

we kaartjes verkopen. De early bird tickets kosten 5 euro (kaartjes op de dag zelf 7 euro). 

 

Hiervoor krijg je - naast toegang tot het Holland Dragons House - een consumptie en kan je 

deelnemen aan de Speciale Dragons Pub Quiz Editie met extra spelelementen!  

Op de avond zelf verkopen we loten voor de jubileum loterij met fantastische prijzen 
(neem ook contant geld mee).  

 

Bestel daarom nu je early bird ticket:  

 

 

https://forms.gle/Bg8ZzU2FRHTWRbCN9


Je ontvangt nadat je besteld hebt een tikkie. Na ontvangst van de betaling krijg je in de mail 

een ticket. Het kaartje mag je printen, het hoeft niet, wij noteren jouw naam en bij 

binnenkomst checken we dat nog even. Ben je 18+ dan krijg je ook een polsbandje.  

 

 

en dan als laatste….. 

 

Om dit weekend goed te laten slagen hebben we heel veel hulp nodig. We hebben hiervoor al 

een oproep gedaan en we hebben al enkele toezeggingen, maar dat is bij lange na niet genoeg. 

Om beide dagen succesvol te laten zijn voor iedereen hebben we nog meer hulp nodig. Het is 

handig wanneer jij je activiteiten op zaterdag hebt, je dan op zondag komt helpen en 

andersom zodat je zelf helemaal niets hoeft te missen. Ook ouderhulp kunnen we heel goed 

gebruiken, dus beste ouders van onze junioren geef je nu op! 

 Klik hier om je direct op te geven.  

 

https://forms.gle/Hunn9pUSLeG9tn6t7

