
 
 

Nieuwsbrief Jeugd December 2016  

Hallo Allemaal, 

Hier is de inmiddels vierde nieuwsbrief voor de jeugd. De afgelopen periode zijn er 

verschillende activiteiten geweest en gaan we aan de gang om de volgende te 

organiseren. Afgelopen vrijdag was er een succesvol pepernoten toernooi waarover later 

meer. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Champions League begonnen, mochten 

er ouders zijn die willen helpen dan horen we dat graag. Ook zijn is de RJK geweest, op 

de site heb je al kunne lezen dat wat de resultaten zijn geweest voor een aantal van 

onze jeugdleden. Maar natuurlijk zijn er meerdere geweest die mee hebben gedaan en 

niet in deprijzen zijn gevallen, we hopen dat ook zij het naar hun zin hebben gehad en 

genoten hebben van de weedstrijden. 

Edwin Gijsen Voorzitter  

Eddy Odijk Team en trainingszaken  

Erik Daalhof  Contact persoon voor competitie,nieuwsbrief 

Namens de jeugdcommissie, 

Erik Daalhof 
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Even voorstellen 

In deze rubriek wil ik een aantal mensen die zich binnen de vereniging met de jeugd 

bezighouden zich laten voorstellen. Deze keer de voorzitter van de Jeugdcommissie  

Edwin Gijsen. 

Mijn naam is Edwin Gijsen. Nadat Ik jarenlang had gevoetbald en door studie hiermee 

was gestopt ben ik gaan badmintonnen. Ik kon niet stil blijven zitten en vond badminton 

altijd al een leuk spel. Ik ben begonnen bij BC Leerdam. Eerst als recreant en later als 

competitiespeler. Daar speelde ik tweede klasse in regio centrum.  

Na verhuisd te zijn naar Almere ben ik direct lid geworden van BV Almere. Ik werd 

ingedeeld in een competitieteam in de tweede klasse regio. Ik speel nu al weer 16 jaar 

regio competitie.  

Inmiddels heb ik twee kinderen gekregen. Deze spelen beiden competitie met groot 

plezier. Dat is ook de reden dat ik lid geworden ben van de jeugdcommissie.  

Ik ben dan ook vaak in de hal te vinden op zondagmorgen.  Het competitie spelen tegen 

andere verenigingen is echt erg leuk en spannend voor de kinderen. Als kinderen de 

shuttle al aardig kunnen raken kunnen ze meedoen met de regio competitie. Dit 

stimuleren we dan ook door bijvoorbeeld de Champions league te organiseren. 

Naast de trainingen en competitie organiseren wij diversen activiteiten om elkaar beter 

te leren kennen en gewoon plezier te hebben. We organiseren bijvoorbeeld een 

teambuildingsdag, pepernotentoernooi, ouder-kind toernooi, clubkampioenschappen, 

Champions league en kamp. 

Naast badminton werk ik als programmeur om rapportages te maken voor ziekenhuizen 

en zorginstellingen. Verder vind ik fotograferen ook leuk. Ik maak weleens foto’s te 

maken van team 1. Heb je vragen over de jeugd afdeling neem dan gerust contact op of 

benader me schiet me in de hal. 



 
 
Pepernoten toernooi 

Afgelopen vrijdag, 2 december, was het weer een drukte van belang in de Raggers Hal. 

Hier vind je het verslag. 

Voorbereiding Champions League 

Nu de goedheilig man ons land weer verlaten heeft gaan we bij de jeugd commissie weer 

beginnen met de voorbereidingen voor de Champions league. Wat heeft de Champions 

League te maken met Badminton zul je vragen maar dit is de jaarlijks terugkerende 

oefencyclus voor niet competitie spelers. Wat gaan we doen? 

We nodigen iedere jeugd speler uit die nog geen competitie heeft gespeeld om 

gedurende drie zondagen kennis te maken met competitie wedstrijden. Ook worden 

andere verenigingen gevraagd of zij met spelers willen komen. 

Je speelt gedurende die dagen in een team iedere dag een competitiewedstrijd. 

Tijdens de dag krijg je een drankje en wat te snoepen.  

Hopelijk kunnen we rekenen op veel inschrijvingen, let op we verwachten wel dat je drie 

weken kan spelen. Mocht je straks competitie spelen dan wordt er ook van je verwacht 

dat je alle wedstrijden kan spelen.  

Het kan natuurlijk zijn dat je ziek wordt maar dat is dan geen probleem. 
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Ledenpas is waspas bij autoradam. 

De spelerspas die jullie hebben gekregen kan door je ouders worden gebruikt als waspas 

voor de auto. Door het gebruik van de waspas krijgt de vereniging ook weer een extra 

bijdrage van Autoradam. Hieronder vinden jullie de informatie: 

Als lid van de Badminton Vereniging Almere heb je een waspas van Autoradam op de 

achterkant van je BVA lidmaatschapspas. Misschien heb je hem al geactiveerd en 

gebruikt. Zo niet, als je de waspas opwaardeert met minimaal € 15,-- ontvang je 

eenmalig € 25,— wastegoed cadeau. Bij iedere wasbeurt kun je extra korting krijgen en 

ontvangt onze vereniging een percentage van 10% voor de verenigingskas.  



 
 
Toernooien: 

Inmiddels beginnen ook de eerste toernooien weer binnen te komen. 

 

Planning\Agenda: 

Zondag 12 Februari 2017  Champions League 

Zondag 12 Maart 2017  Champions League 

Zondag  2 April 2017   Champions League 

Zondag 23 April 2017  Ouder kind toernooi 

Zondag  28 Mei 2017   Jeugd dubbel\mix toernooi 

Zondag  11 Juni 2017  Clubkampioenschappen (voorronde) 

Zater- en Zondag 17 en 18 juni 2017 Clubkampioenschappen 

Zaterdag 8 Juli 2017   Kleurexamens 

Vrijdag 23 t/m zondag 25 juni 2017 Kamp 


