
 
 

Nieuwsbrief Jeugd December 2017  

Hallo Allemaal, 

Hier is de nieuwsbrief voor December van dit jaar, en dus de laatste van 2017. 

De afgelopen maand zijn de regio junior kampioen schappen geweest waar een groot 

aantal jeugdleden aan mee heeft gedaan met wisselende resultaten. Dit doet er niet toe 

ik heb gezien dat ze allemaal met plezier speelde. 

Ook het pepernoten toernooi was weer een groot succes veel spelers genoten weer van 

Sinterklaas en zijn logistiek medewerkers. 

Omdat dit de maand van de feestdagen is zijn er maar drie competitie weekenden 

Helaas werd in het weekend van 10 december de competitie afgelast, verderop in deze 

nieuwsbrief staat het overzicht van de inhaal wedstrijden. 

Verder wens ik jullie fijne kerstdagen en een sportief 2018. 

Mocht je vragen hebben dan je altijd terecht bij je trainer of bij de jeugdcommissie: 

Edwin Gijsen Voorzitter  

Eddy Odijk Team en trainingszaken  

Erik Daalhof  Contact persoon voor competitie,nieuwsbrief 

Namens de jeugdcommissie, 

Erik Daalhof 

  

mailto:edwin.gijsen@bvalmere.nl
mailto:eddy.odijk@bvalmere.nl
mailto:erik.daalhof@bvalmere.nl


 
 
Wat is er te vinden in deze nieuwsbrief: 

• Competitie informatie 

• Champions league 

• International Youth Games 

• Overzicht Inhaal wedstrijden 

• En natuurlijk de agenda 

Competitie informatie: 

Zoals jullie weten is het programma afgelopen zondag afgelast in verband met het weer. 

Inmiddels zijn we druk bezig om alle wedstrijden opnieuw in te delen. Hou hiervoor goed 

de mail en de website in de gaten. De meeste thuiswedstrijden worden gespeeld op 

zondag 7 januari om 9:30 uur. 

Champions League: 

Na een succesvol verlopen pepernoten toernooi zijn we alweer druk bezig met het 

organiseren van de volgende activiteit. De alom bekende Champions League. Wat heeft 

de champions league te maken met badminton zal je, je afvragen maar bij de BV Almere 

heeft dat alles te maken met badminton. 

Het zijn namelijk drie zondagen waar je als badminton speler nog geen competitie speelt 

en je wilt eens weten hoe het is om competitie te spelen geef je dan op voor de 

champions league. Je speelt namelijk op drie zondagen in een team een competitie 

wedstrijd, net zoals in de echte competitie. Dit houdt in dat je een jongens dubbel, een 

meisjes dubbel, 2 jongens enkel, 2 meisjes enkel en 2 mix dubbels. 

Het enige verschil met de echte competitie is dat het nu drie dagen zijn in onze hal en 

dat je in de competitie in verschillende sporthallen speelt. 

 Via de site kan je, je opgeven of gebruik de strook hieronder. 

======================================================= 

Inschrijving Champions league: 

Voornaam  :…………………………………………………………………………………………… 

Achternaam  :…………………………………………………………………………………………… 

Leeftijd  :…………………………………………………………………………………………… 

Trainingskleur :…………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres  :…………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer :…………………………………………………………………………………………… 

 In januari zal er op de training ook nog een inschrijfformulier uitgedeeld worden. 

https://www.bvalmere.nl/jeugd/formulieren/champions-league


 
 
International Youth Games 

Ieder jaar organiseert Almere met zijn partnersteden: Aalborg, Lancaster en Rendsburg 

een sport evenement met verschillende sporten. Onder deze sporten zit ook badminton. 

Dit jaar worden de Youth Games georganiseerd in Almere van 23 tot en met 26 juli 

2018. 

De Youth games zijn voor het badmintonnen voor kinderen die in Almere wonen of 

spelers van de BV Almere die geboren zijn in 2002, 2003 of 2004. Als je in 2005 geboren 

bent en je wilt toch mee doen neem dan contact op met Joost van Gelder. 

Een voorwaarde voor het meedoen is dat je als gastgezin optreedt voor de spelers uit 

andere steden. Dit mag eng lijken maar oudere spelers van de Youth Games hebben 

jarenlange vriendschappen hier aan overgehouden. 

Mocht je meer informatie willen hebben kijk dan hier op de Site 

Of je kan gewoon aan Joost van Gelder je vragen stellen. 

 

Overzicht inhaal wedstrijden 

Op zondag 10 december was er een algehele afgelasting van alle badminton wedstrijden. 

Deze wedstrijden moeten we allemaal nog gespeeld worden hieronder vindt je het 

overzicht, deze komt ook op de site te staan. Kijk goed naar de datum en ook naar de 

sporthal waar je moet spelen niet alle teams spelen in de “originele” hal van de tegen 

stander. Alle teams die thuis speelde spelen gewoon in de Raggers hal. 

team Tegenstander Uit/thuis Datum  Tijd / locatie 
J1 Duinwijck J1 Uit 7 januari  10:00 uur Duinwijckhal 

Badmintonpad 1 

Haarlem 

J2 Netwerk J1 Thuis 7 januari 9:30 Raggers 

J3 Weesp J1 Thuis 7 januari 9:30 Raggers 

J4 Duinwijck J3 Thuis 7 januari 9:30 Raggers 

J5 Meershuttle J2 Uit 7 januari 10:00 uur  

De schulp, zandbos 165 

Hoofddorp 

J6 Shuttle J2 Uit 13 januari 13:00 uur 

Sporthal Wormer 

Spatterstraat 21 

Wormer 

J7 Zeewally J1 Thuis 14 januari 9:30 Raggers 

J8 Amersfoort J1 Thuis 7 januari 9:30 Raggers 

J9 SLotermeer J2 Thuis 7 januari 9:30 Raggers 

J10 Hoornse  Uit  7 januari 10:00 uur 

nieuwe steen, nieuwe 

steen 11 Hoorn 

https://www.bvalmere.nl/nieuws/2017/11/doe-mee-aan-de-international-youth-games-badminton-almere-2018


 
 

team Tegenstander Uit/thuis Datum  Tijd / locatie 
J11 OSM  Uit Vrijdag 

26 Januari 

18:00 uur 

Safarihal 

bisonspoor 237 

Maarssenbroek 

J12 Harderwijk Uit Zaterdag  

6 januari 

10:00 uur 

Stadweiden 

Kamillemeen 3 

Harderwijk 

J14 Shuttle J4 Uit Zaterdag 

13 januari 

13:00 uur 

Sporthal Wormer 

Spatterstraat 21 

Wormer 

J16 NijkerkJ2 Thuis 7 januari 9:30 Raggers 

J17 ‘t Gein J4  Thuis 7 januari 9:30 Raggers 

 

 

Planning\Agenda: 

Zondag 4 Februari 2018  Champions League 

Zondag 18 Februari 2018  Champions League 

Zondag  18 Maart 2018  Champions League 

Zondag 22 April 2018  Ouder kind toernooi 

Zondag  27 Mei 2018   Jeugd dubbel\mix toernooi 

Zondag  10 Juni 2018  Clubkampioenschappen (voorronde) 

Zater- en Zondag 16 en 17 juni 2018 Clubkampioenschappen 

Zaterdag 30 juni 2018  Kleurexamens 

Vrijdag 6 t/m zondag 8 juli 2018 Kamp 

Toernooien bij andere verenigingen: 

Zodra ik een lijst heb met toernooien dan zal ik die via de mail, mededelingenbord in de 

hal en de nieuwsbrief bekend maken. 

Zondag 15 Oktober 2017  Hoornse BV U11 t/m U19 

Zondag 4 februari 2018  BC Castricum dubbeltoernooi  

Zondag 11 februari 2018  BV Slotermeer 

Voor meer informatie zie het mededeling bord in de hal. 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=B83F0A70-5F41-422A-93EE-2FDB53695046
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=BC249E13-9D5D-4455-BA38-C582285D1E80

