
 
 

Nieuwsbrief Jeugd Januari 2017  

Hallo Allemaal, 

Hopelijk hebben jullie de feestdagen een beetje doorstaan en hebben jullie weer volop 

zin in het laatste stukje van de competitie als je die speelt of de Champions League die 

er aankomt. Natuurlijk hebben we van de jeugdcommissie ook niet stil gezeten en 

hebben we een aantal nieuwe dingen in de kookpot zitten. 

Wat ik jammer vind is dat er nog niet veel verslagen en andere dingen zijn aangeleverd 

door de jullie. 

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: 

 Even voorstellen 

 Voorbereidingen Champions League 

 Ledenpas is Waspas bij Autoradam 

 Toernooien  

 En natuurlijk de agenda 
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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 man die iedereen kent binnen de jeugd 

want je bent hem allemaal weleens tegen gekomen. Hetzij op de training of op de 

kleurexamens.   

Eddy Odijk. 

Even voorstellen…. Eddy Odijk is de naam 

  

Voor heel veel spelers en ouders zal het niet meer nodig zijn om mezelf voor te stellen, 

ik begin al bijna bij de inventaris van de BVA te behoren. Als trainer maak ik dan ook 

graag de grap dat het eenvoudiger voor de spelers is om mijn naam te onthouden dan 

dat ik al de namen van de spelers moet onthouden. Actief sinds 2000 in de BVA als 

speler, als ouder, als trainer, en als jeugdcommissie lid. Dit alles niet altijd noodzakelijk 

in deze volgorde, chronologisch gezien klopt het zo wel. Badmintonliefhebber in de brede 

zin van het woord dus. 

  

Zelf ben ik op 13 jarige leeftijd echt gegrepen door het spelletje en heb het uiteindelijk 

geschopt tot wat nu de eerste divisie heet. Aan het badminton heb ik gelukkig ook mijn 

vrouw overgehouden en de opvolging is geborgd met vier badmintonnende kinderen. 

Naast badminton en het gezin heb ik nog teveel hobbies, zoals onze hond, de natuur in 

al haar facetten, fotograferen (ook in en rond de hal), reizen, mijn volieres met 

Australische parkieten, etc. Om dat te kunnen bekostigen moet ik daarnaast werken en 

dat doe ik in de automatisering bij een grote verzekeraar. 

  

Zelf badminton spelen blijft het allermooist, ook al begint de sleet er steeds meer in te 

komen. Verder beleef ik veel plezier aan het training geven, met name aan onze jeugd. 

Van tijd tot tijd geef ik ook graag training aan de senioren groepen samen met een van 

mijn meer dan kundige collega trainers. Ook in de jeugdcommissie zet ik graag mijn 

beste beentje voor om naast de trainingen onze jeugd ook te vermaken met een aantal 

toernooien en evenementen. Je kan me best vaak vinden in de hal en je mag me altijd 

aanschieten, bij voorkeur voor en na het zelf spelen en training geven. 

  



 
 
Voorbereiding Champions League 

Inmiddels zijn we met de jeugd commissie weer begonnen met de voorbereidingen voor 

de Champions league. Wat heeft de Champions League te maken met Badminton zal 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. 

Hieronder vind je een inschrijf strook, het kan ook via de site 

 

Inschrijving Champions league: 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

  

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


 
 
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: 

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

Zaterdag 4 februari Nationaal Jeugdtoernooi, Almere - Poort 

Voor de jeugd O11 t/m O17 in verschillende klasse. Dit is op basis van je ervaring en 

eventuele resultaten in de competitie. Ook is er een klasse voor Verenshuttles. 

LET OP! Dit toernooi is tijdens het NK Badminton in de Topsport hal. Bij de inschrijving 

moet je ook een kaartje kopen voor je familie die mee komt. 

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 

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 

  

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=C0690BC3-7E09-4376-85A7-FCC613C16431
http://www.multimatetoernooi.vergouw.net/
https://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=B001B3D6-1245-4C31-A071-2D2E77F34BF4
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=C0690BC3-7E09-4376-85A7-FCC613C16431
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=8C4BDB0F-1DE4-414C-9DA2-F5E3BE2C22FB


 
 
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 


