
 
 

Nieuwsbrief Jeugd maart\april 2017  

Hallo Allemaal, 

De komende maanden staan allemaal in het teken van de Mixdubbeltoernooi, 

Clubkampioenschappen en Kleurexamens. Ook zijn we volop bezig met de voorbereiding 

voor een afsluiting van het jaar. We verklappen nog niets maar we denken dat het heel 

leuk wordt. 

Ik wil nog even wat extra aandacht voor het uitvoeren van de bardienst maar daarover 

later meer. 

Edwin Gijsen Voorzitter  

Eddy Odijk Team en trainingszaken  

Erik Daalhof  Contact persoon voor competitie,nieuwsbrief 

Radjes Rosiek 

Marlies van Berkel 

Namens de jeugdcommissie, 

Erik Daalhof 

 

Wat is er te vinden in deze nieuwsbrief: 

• Nieuwe leden Jeugdcommissie 

• Bardienst voor de jeugdteams 

• Jeugd dubbel mix toernooi 

• Clubkampioenschappen 

• Open Dag 

• Toernooien 

• En natuurlijk de agenda 
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Nieuwe Leden jeugdcommissie 

Sinds vorige maand hebben we er twee nieuwe leden bij in de jeugdcommissie. We 

hebben versterking gekregen in de personen van Radjes Rosiek en Marlies van Berkel. 

Door deze versterking zullen we de dingen nog beter kunnen gaan organiseren. In een 

van de volgende nieuwsbrieven zullen zij zich voorstellen. 

 

Bardienst jeugdteams 

Er is voor sommige ouders wat onduidelijkheid over de bardienst, deze was toch alleen 

tijdens de competitie, waar kan ik deze vinden etc. Mogelijk doordat we het vanuit de 

jeugdcommissie niet goed hebben gecommuniceerd, daarvoor dan onze excuses. Maar 

het volgende is het geval: 

Indien uw zoon of dochter competitie speelt wordt er van u verwacht dat er 2 maal een 

bardienst wordt gedraaid in het seizoen, van September tot Juli. Hierdoor kan het dus 

voorkomen dat er ook op andere gelegenheden dan de competitie zondagen bardienst 

gedraaid moet worden. We hebben per slot van rekening circa 20 teams en er zijn maar 

14 competitierondes. 

Wanneer een team bardienst heeft is onderaan de bladzijde van het team op de website 

te vinden. Zie onderstaande voorbeeld: 

 

Er zijn dit jaar nog een aantal dagen dat er een beroep wordt gedaan op jullie voor de 

bardienst. Dat zijn dan het Dubbel Mix Toernooi, Clubkampioenschappen. Hieronder 

vindt de laatste indeling voor deze dagen: 



 
 
Team Datum Gelegenheid Tijdstip 

J1 Zon 28 mei Dubbel mix toernooi 12:30 uur tot einde 

J2 Zon 11 juni Clubkampioensch 08:00 tot 12:30 uur 

J3 Zon 28 mei Dubbel mix toernooi 08:00 tot 12:30 uur 

J3 Zon 11 juni Clubkampioensch. 12:30 uur tot einde 

J5 Zat 17 juni Clubkampioensch. 12:30 tot 17:00 uur 

J6 Zat 17 juni Clubkampioensch. 17:00 uur tot Einde 

J7 Zon 18 juni Clubkampioensch. 08:00 tot 12:30 uur 

J8 Zon 18 juni Clubkampioensch. 12:30 uur tot einde 

J12 Zat 17 juni Clubkampioensch. 08:00 tot 12:30 uur 

J14 Zat 8 juli Kleurexamen 12:30 uur tot einde 

    

 

Voor volgend seizoen gaan we kijken of we dit makkelijker en duidelijker beschikbaar 

kunnen stellen. 

 

Jeugd dubbel mix toernooi 

In deze maand vindt voor de derde keer het jeugd dubbel mix toernooi plaats bij onze 

eigen vereniging. Hopelijk schrijven jullie allemaal in voor dit toernooi. 

Het vindt plaats op 28 mei in onze eigen hal. 

Je kan je inschrijven voor het dubbel spel op het gemengd dubbel spel. 

Hier op deze pagina kan je je inschrijven. 

Heb je al competitie gespeeld dan schrijf je jezelf in, in de leeftijdscategorie waarin je 

competitie hebt gespeeld. Heb je nog geen competitie gespeeld dan schrijf je jezelf in, in 

de leeftijdscategorie waar je in hoort. 

Mocht je twijfelen vraag dan aan je trainers om advies. 

Hopelijk volgen er nog veel inschrijvingen 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=4C30F545-265A-4384-A8A0-E4E48DBBC017


 
 
Clubkampioenschappen 

Dit is ook een jaarlijks toernooi, maar in tegenstelling tot de andere toernooien wordt 

hier niet op Leeftijd gespeeld maar op trainingskleur. Binnenkort zullen op de training de 

inschrijfformulieren worden uitgedeeld. Je kan mee doen in drie categorieën: 

Enkel, Dubbel en Gemengd dubbel. 

Het is de ideale manier om wedstrijdervaring op te doen, en er hoeft niet ver voor 

gereisd te worden. 

Let op er wordt gespeeld op drie verschillende dagen, dit is omdat de hele vereniging 

meedoet dus zijn er veel wedstrijden. Voor de jeugd is afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen Zondag 11 juni gepland als extra dag. 

 

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 is er voor de jeugd nog een open dag  

 

Woensdag 24 mei 

 

Toernooien: 

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

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. 

Zondag 11 juni, Zaterdag 17 en Zondag 18 juni Clubkampioenschappen 

  

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=3D78C4A5-B35D-4716-8506-C718FACA4CF8
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Planning\Agenda: 

Zondag  11 Juni 2017  Clubkampioenschappen (voorronde) 

Zater- en Zondag 17 en 18 juni 2017 Clubkampioenschappen 

Zaterdag  8 juli    Kleurexamens 

Zondag  9 juli    Jaar afsluiting jeugd hou de site in de  

     gaten 


