
 
 

Nieuwsbrief Jeugd maart\april 2017  

Hallo Allemaal, 

Inmiddels zitten we alweer in de derde maand van het jaar en lopen we weer richting de 

verschillende vakanties. Binnenkort staat de Junior Masters weer op het programma, 25 

en 26 maart, hier strijden verschillende van onze jeugd leden om de prijzen. 

Inmiddels zijn de inschrijfformulieren voor de competitie uitgedeeld en zal er weer veel 

gepuzzeld gaan worden. Ook gaan we weer beginnen met de voorbereidingen van het 

ouder kind toernooi. Vergeet je ook niet in te schrijven voor het jeugd dubbel mix 

toernooi. Verder hebben we nog een aantal open dagen voor de jeugd en vriendjesdagen 

gepland. Maar hierover lees allemaal meer in deze nieuwsbrief. 

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: 

• Champions League 

• Resultaten Regiokampioenschappen 

• Open dagen en Vriendjes dag jeugd 

• Ouder Kind toernooi 

• En natuurlijk de agenda 
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Champions League 

Inmiddels zijn er alweer twee van de drie speeldagen geweest voor de Champiosn 

league en is er weer hard gestreden om de punten. Zoals je op de site inmiddels hebt 

kunnen lezen is de strijd op de eerste dag behoorlijk spannend geweest. De tweede dag 

heeft inmiddels eenzelfde beeld laten zien. Vooral het plezier en het enthousiasme van 

de verschillende spelers is een waar genoegen voor de organisatie. Op 2 April is de 

laatste ronde voor dit jaar en zullen de prijzen worden uitgereikt aan alle deelnemers. 

Hopelijk hebben er een hoop spelers het plezier van het spelen van een competitie 

ontdekt en zullen er weer nieuwe teams gevormd kunnen worden voor de competitie. 

 

Resultaten Regiokampioenschappen 

Afgelopen maand zijn zoals je al gelezen hebt de Regiokampioenschappen gehouden in 

onze eigen hal. We werden vertegenwoordigd door een drietal teams waarbij er twee in 

dezelfde leeftijd categorie speelde. Onze J14 kon het helaas niet bolwerken om zich te 

plaatsen tegen de andere kandidaten. Onze J2 en J4 streden uiteindelijk om de titel voor 

de regio met als winnaar J4. Zij plaatsen zich voor de landelijke kampioenschappen 

samen met onze J1 die in Juni in Zutphen worden gehouden. 

  

Vriendjes en Open Dagen voor de jeugd 

De komende periode willen we voor de jeugd nog een aantal Open Dagen en Vriendjes 

dagen houden. Wat is het verschil? 

Op een Open Dag: 

Is iedereen welkom om gewoon binnen te lopen en te kijken, je kan even een shuttle 

slaan en van de jeugd commissie is er iemand aanwezig om eventuele vragen te stellen. 

Deze dagen zijn op een woensdag middag van 17:00 tot 19:00 uur. 

Dit jaar zijn er voor de jeugd nog twee open dagen: 

Woensdag 12 april 

Woensdag 24 mei 

Op een Vriendjes Dag: 

Neem je tijdens je training een vriendje of vriendinnetje mee naar de training en ga je 

samen lekker badmintonnen, terwijl een trainer jullie een beetje helpt. 

Op de volgende dag is het vriendjes dag: 

Zaterdag 29 april 

 

 



 
 
Ouder kind toernooi 

Ook dit jaar staat weer het succesnummer voor de jeugd en de ouders op de agenda en 

wel het: 

OUDER KIND TOERNOOI 

Het enige toernooi waar: 

• Kinderen gewaarschuwd worden om niet te hard te smashen op hun ouders.  

• Kinderen hun ouders terecht mogen wijzen dat zij het niet goed doen 

• Het niet uit maakt hoe goed je bent als je maar plezier hebt. 

Dus begin vast met je ouders te vragen of ze de strijd aan durven. 

Mocht het nou zo zijn dat je ouders niet durven, kunnen of een andere smoes hebben 

dan mag je natuurlijk ook een Broer, Zus, Oom, Tante, Neef, Nicht of een jeugd trainer 

vragen om met je de strijd aan te gaan. 

De kosten voor deelname bedragen 5 Euro per koppel. 

Dus noteer vast in je agenda: 

 

23 APRIL 2017 

9:30 UUR 

Raggers Sporthal 

Zorg dat je er bent! 

Dit wil je niet missen! 

Vanaf nu is het mogelijk om je via de site in te schrijven. 

  

https://www.bvalmere.nl/jeugd/formulieren/ouder-kind


 
 
Toernooien: 

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

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  

Zondag 21 mei Polisport jeugdtoernooi 

Toernooi in Schagen bij Polisport, je mag voor 2 onderdelen inschrijven. 

Doen spelers mee die ook senioren competitie hebben gespeeld. 

Zondag 28 mei 3e Almere Jeugd Dubbel Mix Toernooi 

Ons eigen mix toernooi waar je speelt in de leeftijdscategorie van je competitie, als je 

competitie hebt gespeeld. Anders kan je gewoon inschrijven in je eigen 

leeftijdscategorie. 
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Planning\Agenda: 

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 

Nog nader te bepalen   Kleurexamens 

Nog nader te bepalen    Kamp 


