
 
 

Nieuwsbrief Juli 2017  

Hallo Allemaal, 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen, want dat zit er alweer bijna op. 

Dit seizoen is weer heel erg snel gegaan en we zijn alweer druk bezig met de 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hopelijk hebben jullie net zoveel plezier 

beleeft aan de nieuwsbrief als wij van de jeugdcommissie. 

Edwin Gijsen Voorzitter  

Eddy Odijk Team en trainingszaken  

Erik Daalhof  Contactpersoon voor competitie nieuwsbrief 

Radjes Rosiek   

Marlies van Berkel 

Namens de jeugdcommissie, 

Erik Daalhof 

 

Wat is er te vinden in deze nieuwsbrief: 

• Terugblik op het seizoen 

• Nationale Kampioenschappen 

• Kleurexamens 

• Afsluiting van het seizoen 

• Vooruitblik komend seizoen 
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Terugblik op het seizoen 

Nu het seizoen er bijna op zit is het tijd om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Ook 

dit jaar hebben we vanuit de jeugdcommissie weer verschillende dingen georganiseerd. 

Zo hebben we eind november weer het jaarlijkse pepernoot toernooi gehouden waar 

weer volop gestreden werd voor de pepernoten en de chocolade letters. Vooral de 

allerkleinste die door Emmy Vlaar werden bezig gehouden gingen voorop in de strijd. En 

natuurlijk het bezoek van Sinterklaas en de pieten maakte het geheel helemaal top. 

In het voorjaar van 2017 hebben voor de spelers die graag willen weten hoe het is om 

competitie te spelen de Champions League gehouden. Dit jaar waren er zo waar meer 

teams van buiten de vereniging dan van ons zelf. Er werd op drie zondagen gestreden 

door 3 teams van Almere, 3 teams van Zeewally, een van Weesp en een van de Treffers. 

Gedurende de drie dagen zagen we de spelers met het grootste plezier spelen. 

Net zoals de twee bovenstaande tradities mag natuurlijk ook het Ouder Kind toernooi 

niet ontbreken in een jaar badmintonnen bij de BV Almere. Er deden verschillende 

varianten van het ouder kind mee maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd op alle 

velden met volle over gave gespeeld en gestreden. 

Helaas ging het Dubbelmix toernooi voor de jeugd wegens te weinig inschrijvingen niet 

door maar we willen het volgend jaar nogmaals proberen dus hou de site in de gaten. 

En natuurlijk hebben we dit seizoen een begin gemaakt met deze nieuwsbrief, die 

volgens mij ook enthousiast is ontvangen door iedereen en weg gaan er zeker mee door. 

Nu denken jullie natuurlijk we missen een stukje over de competitie en de spetterende 

afsluiting van het seizoen maar daar heb ik het verder op over in de nieuwsbrief. 

 

Nederlands Teamkampioenschappen 

Dit jaar hebben we twee teams gehad, die door dat ze het regiokampioenschap hebben 

behaald, voor de nationale titel mochten strijden. Jullie hebben natuurlijk al uitgebreid 

op de site gelezen dat beide teams erin geslaagd zijn om dit kampioenschap te halen. 

Daarom wil ik ze via deze nieuwsbrief toch nog even feliciteren met het resultaat. 

 

Kleur examens 

Net zoals op de middelbare scholen hebben ook een aantal spelers bij de jeugd 

afgelopen zaterdag hun kleur examen gedaan. Ik ga ervan uit dat jullie het allemaal 

gehaald hebben en dus volgend jaar weer nieuwe dingen gaan leren in je nieuwe kleur. 

Veel plezier in het volgende seizoen. 

 



 
 
Afsluiting van het Seizoen 

Doordat om verschillende het kamp dit jaar niet doorging hebben we bij de 

jeugdcommissie zitten piekeren wat gaan we dan doen. En ja hoor we kwamen op het 

briljante idee om met de jeugd naar Walibi te gaan. Afgelopen zondag 9 juli was het 

zover. Met bijna 50 jeugd leden en een aantal ouders en drie jeugdtrainers vertrokken 

we naar Walibi. Waar zoals je op de site hebt kunnen lezen een toffe dag hebben gehad. 

Lees hier het hele verslag. 

Hopelijk heeft iedereen een top dag gehad. 

 

Vooruitblik komende seizoen 

Als er een seizoen voorbij is komt er natuurlijk ook weer een nieuw seizoen. Natuurlijk 

zijn we al bezig om de eerste dingen voor te bereiden. Omdat we laat vakantie hebben 

dit jaar gaat voor de competitie spelers de competitie als snel van start maar hebben we 

10 September eerst de Teambuilding dag. Hier ga je met je teamgenoten een training 

doen en vervolgens ’s middags nog een oefenpartij spelen.  

Dit jaar zal er voor de verschillende teams een heel andere competitie zijn dan ze 

gewend zijn, als je al eerder competitie hebt gespeeld, een deel van onze teams speelt 

namelijk competitie in de regio centrum.  

Hier kom je dus ander teams en tegenstanders tegen dan de afgelopen jaren. Je speelt 

tegen teams richting het oosten van het land. 

Verder zijn er voor de teams onder de 19 nog een aantal wijzigingen maar daar zullen 

we jullie aan het begin van het seizoen verder over informeren. Ondanks dat het aantal 

competitie spelende teams terug loopt zijn we in samenwerking met de competitieleiders 

van de regio Noord Holland en Centrum er in geslaagd om de meeste teams als enige BV 

Almere in een poule te laten plaatsen en de meeste poules hebben minimaal 7 teams. 

 

Een ander nieuwtje wat ik alvast wil verklappen is dat we volgend jaar als vereniging 

naar een jeugd toernooi willen gaan. Dat wil zeggen jullie geven aan dat je mee wil doen 

en wij regelen dat je ingeschreven wordt en zorgen dat we gezamenlijk er naar toe gaan 

en weer terug komen. Hou de nieuwsbrief en de site in de gaten voor meer informatie. 

En natuurlijk hopen we weer volop de inschrijvingen te ontvangen voor de verschillende 

toernooien. 

Dan wens ik jullie verder een fijne vakantie en rust goed uit voor volgend seizoen. 

 

 

https://www.bvalmere.nl/nieuws/2017/07/walibi-was-top

