
 
 

Nieuwsbrief Jeugd februari 2017  

Hallo Allemaal, 

De competitie zit er alweer op en we kunnen 4 teams feliciteren met een 

kampioenschap. De J1, zijn gelijk regio kampioen, de J2, J4 en J14 strijden in het 

weekend van 18 en 19 februari voor het regiokampioenschap. Inmiddels zijn de 

voorbereidingen voor de Champions League in de afrondende fase en we kunnen zeggen 

dat er weer veel teams zijn. Natuurlijk staat de voorjaars vakantie weer voor de deur en 

dat betekent dat er trainingen uit vallen. 

Edwin Gijsen Voorzitter  

Eddy Odijk Team en trainingszaken  

Erik Daalhof  Contact persoon voor competitie,nieuwsbrief 

Namens de jeugdcommissie, 

Erik Daalhof 

 

Wat is er te vinden in deze nieuwsbrief: 

 Kampioenen bij de jeugd 

 Champions League 

 Trainen in en rond de voorjaarsvakantie 

 Toernooien  

 En natuurlijk de agenda 
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Kampioenen bij de jeugd 

Ook dit jaar is er weer door veel teams, 20 in totaal gestreden voor het kampioenschap 

in de verschillende leeftijd categorieën bij de jeugd. Dit jaar is het 4 teams gelukt om 

aan het eind van de competitie als eerste te eindigen en dus kampioen te worden. Het 

gaat om de J1 die in de Onder 19 categorie speelde en gelijk regio kampioen is. Zij 

spelen in juni voor de landstitel voor teams. Verder zijn de J2 en de J4 in de categorie 

Onder 17 veren kampioen geworden. Zij strijden met Huizen in het weekend van 18 en 

19 februari om het regiokampioen schap. De J14 werd kampioen in de Onder 15 

categorie en zij strijden met Van Zijderveld, Duinwijck en Bavio om het regio 

kampioenschap.  

Supporters zijn van harte welkom, de wedstrijden worden gespeeld in onze eigen hal. 

Zondag 19 Februari 

12:00 uur Almere J14 – Van Zijderveld J3  

Bij winst spelen ze om 14:00 uur tegen de Winnaar van Bavio J1 – Duinwijck J4 

10:00 uur Almere J2 – Huizen J1 

12:00 uur Almere J2 – Almere J4 

14:00 uur Almere J4 – Huizen J1 

De winnaar van deze poule plaatst zich voor het landskampioenschap. 

Wij wensen de teams veel succes. 

Natuurlijk wil ik alle andere teams ook presteren met hun prestaties. Het belangrijkste is 

dat jullie allemaal met plezier hebben gespeeld. Hopelijk doen jullie volgend jaar ook 

weer mee met de competitie. 

Binnenkort zullen de teams ook nog gehuldigd worden voor hun prestatie, daarover later 

meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Champions League 

Aanstaande zondag staat weer de eerste ronde voor de Champions League op het 

programma. Gelukkig heeft zich weer een groot aantal kinderen van onze vereniging zich 

ion geschreven maar ook van andere verenigingen zijn er een aantal teams. We 

verwelkomen dan ook Zeewally, De Treffers en Weesp in de hal aanstaande zondag. 

Nog even een korte samenvatting van de Champions League. We spelen op drie 

zondagen een competitie wedstrijd. Dit houdt dus in dat je met je team tegen een ander 

team speelt. Je speelt 8 games Jongens en Meisjes Dubbel, 2 jongens Enkel en 2 meisjes 

Enkel en als afsluiting 2 mix.  

Het belangrijkste is dat je plezier hebt en kennis maakt met het spelen van competitie 

wedstrijden in team verband.  

Iedere dag krijgen jullie een drankje en een snoep zakje. 

Zorg dat je allemaal op tijd bent we willen om 10:00 uur beginnen met de wedstrijden. 

 

 

 

  



 
 
Trainen in en rond de voorjaarsvakantie 

De voorjaarsvakantie valt dit jaar in de regio Noord in de week van 18 februari t/m 26 

februari. Dat betekent dat er doordeweeks geen kleurtraining zal zijn op 21, 22 en 23 

februari. Er is wel weer de mogelijkheid tot vrijspelen op woensdag 22 februari, van 5 tot 

7. 

Op zaterdag 18 februari is de hal niet beschikbaar voor alle trainingen. Dat weekeinde 

worden de Regiokampioenschappen voor teams verspeeld. Met daarin ook een aantal 

Almeerse teams die een goede kans maken!  

 

Hier nog een overzicht van de kleurtrainingen die uitvallen in februari: 

 zaterdag 18 februari: Regiokampioenschappen 

 dinsdag 21 februari: geen kleurtraining 

 woensdag 22 februari: geen kleurtraining 

vrijspelen voor alle jeugdspelers van 17:00-19:00 uur. 

 donderdag 23 februari: geen kleurtraining 

 

LET OP ! 

Woensdag 22 februari is er VRIJ SPELEN van 17:00 tot 19:00 uur. Kom lekker 

spelen en neem ook een vriendje mee. 

  



 
 
Toernooien: 

Voor de volgende toernooien kan je via toernooi.nl jezelf inschrijven. 

Zondag 26 Februari Jeugd Toernooi Huizen 

Voor dit toernooi kun je een mailtje sturen naar Erik.Daalhof@bvalmere.nl. 

Geef hierin het volgende aan: 

Voornaam, Achternaam, geboorte datum en mailadres 

Zaterdag 4 maart DPC Toernooi Leeuwarden 

Toernooi met leeftijd categorieën van U11 t/m U19 inschrijven via bovenstaande link. 

Zondag 5 maart Multimate Toernooi Castricum 

Zaterdag 18 maart BC Thiela jeugdtoernooi Tiel 

Als hier veel spelers van ons aan meedoen maken we kans op de verenigingsprijs. 

 

Zaterdag 25 maart 3de Open Jeugdtoernooi OSM badminton, Maarssenbroek 

Voor Jeugd O11 t/m O17, bij de O15 en O17 is er een splitsing in klasse 1 en 2. 

Dit is op basis van je ervaring en eventuele resultaten in de competitie 

Zondag 2 april Jeugd Toernooi Huizen 

Voor dit toernooi kun je een mailtje sturen naar Erik.Daalhof@bvalmere.nl. 

Geef hierin het volgende aan: 

Voornaam, Achternaam, geboorte datum en mailadres 

Zaterdag 8 april 7de Open jeugdtoernooi in Arnhem - Zuid 

Voor Jeugd van O11-O13-O15 en O17 jaar:splitsing op sterkte in enkelspelen in klasse 

1-2. Dit is op basis van je ervaring en eventuele resultaten in de competitie 

Zaterdag 8 april DPC Meteoor in Veendam 

Voor de jeugd t/m de categorie Onder 19. Inschrijven via de bovenstaande link. 

Zaterdag 22 april BC Mariken JeugdToernooi 

Toernooi in Lent, omgeving Nijmegen. Inschrijven via bovenstaande link(toernooi.nl) of 

via een mail naar jeugdtoernooi@bcmariken.nl  
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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 


