
 
 

Nieuwsbrief Jeugd November 2016  

Hallo Allemaal, 

Inmiddels begint het buiten weer steeds vroeger donker te worden en dat betekent dus 

dat we ook weer een aantal feestdagen gaan krijgen de komende tijd. Een van die dagen 

is natuurlijk het Sinterklaas feest. En dat betekent voor ons dus weer het pepernoten 

toernooi. Verderop in deze nieuwsbrief daarover meer. Er moet me ook een ding van het 

hart, ik mis nog een beetje de verslagen en verhaaltjes van de wedstrijden van jullie. 

Ook is zijn de reacties op de mascotte\pupil van de week voor de wedstrijden bij het 

eerste team ook nog een beetje laag. 

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 

 Pepernoten toernooi  

 Oproep tot het schrijven van verslagen 

 Pupil van de week \ Mascotte Avi Air Almere 

 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. Eigenlijk stel je jezelf aan het begin altijd voor, maar 

daar ben ik door het enthousiasme en drukte niet aan toe gekomen. 

Ik zal daarom zelf het spits af bijten in deze rubriek en hoop dat er meer zullen volgen. 

Zoals jullie al hebben kunnen lezen ben ik Erik Daalhof en ben nu voor het tweede jaar 

lid van de jeugdcommissie. Ik ben een tijd geleden in Utrecht geboren en heb eigenlijk 

altijd, zoals zoveel jongens, gevoetbald.   Maar inmiddels ben ik alweer bijna 5 jaar lid 

van de BV Almere. Omdat allebei mijn kinderen lid waren ben ik ook lid geworden omdat 

het toch wel een erg leuk spelletje is.  Dit jaar speel ik voor het eerst competitie in 

Almere 20. Op de zondag kunnen jullie me veelal vinden in de hal om de ze te openen 

en te kijken bij de J3 of de J6 als deze thuis spelen. Buiten de badminton vind ik het leuk 

om te fietsen en lekker van de natuur te genieten.  

In de volgende nieuwsbrief hoop ik een stukje van Edwin of Eddy te hebben, bij deze 

aan hun het verzoek om alvast iets te bedenken. 



 
 
Pepernoten toernooi 

De dagen beginnen weer korter te worden en dat betekent wintertijd. 

En dus komen de dagen dat de sint weer door ons land heen rijdt. 

Eerst is er 11 november nog Sint Maarten 

Maar dan op 12 november komt hij weer binnen door verschillende vaarten. 

JA Sinterklaas met zijn ondersteunende mensen . 

En voldoet aan een hoop kinderwensen. 

Ook bij ons is er dan het pepernoottoernooi  

Met een hoop plezier en gestrooi. 

Wanneer: Vrijdag 2 december 

Waar:  Raggers Hal 

Hoe laat:  17:00 uur 

We gaan wee een hoop dingen doen maar daarvoor hebben we natuurlijk behalve veel 

kinderen ook ouders bij nodig die helpen dus geef je op via de site formulier Pepernoten 

toernooi 

Of gebruik de invulstrook hieronder, tijdens de trainingen zullen ook inschrijfformulieren 

worden uitgedeeld. 

 

Voornaam:…………………………………………… Achternaam:………………………………………………….. 

Leeftijd: ………………………………………………. Trainingskleur: ………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………… Telefoonnr. : ….......................................... 

Mijn Vader of moeder kunnen helpen: ………………………………………………………… 
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Oproep tot schrijven van verslagen 

Zoals jullie al in het vorige stukje hebben kunnen lezen hopen we dat jullie ook het een 

en ander gaan doen. We willen jullie vragen om van tijd tot tijd eens een stukje te 

schrijven over je team of je wedstrijd die je gespeeld hebt met je team, een toernooi of 

bijvoorbeeld over het pepernotentoernooi. 

Je verhalen kan je sturen naar JC@bvAlmere.nl 

Hier heb ik er eentje die ik zelf heb geschreven: 

Een zaaldag voor competitieleider jeugd bij de BVA 

Op de eerste dag dat ik de hal moet open is er toch even de stress ben ik op tijd, staan er al niet 

hordes mensen te wachten tot ik de deur open doe. Gelukkig is dat niet het geval en als ik 

binnen ben is het opvallend stil in de zaal, die binnen een uur gevuld zal zijn met een kakofonie 

van geluiden. 

De ouders van het team wat de bardienst heeft even wegwijs maken achter de bar en alles loopt 

weer als op iedere zondag. Rond half tien beginnen de meeste wedstrijden en omdat we veel 

teams hebben die thuis spelen kan het weleens een lange dag worden. 

Maar het gaat allemaal vanzelf. Gedurende de dag is het een beetje bij mijn eigen zoon of 

dochter kijken hoe het gaat,  

Maar al rondlopende zie ik toch een hoop speelplezier bij kinderen. Ouders die op de banken 

zitten en aanmoedigen, klappen na mooie punten die gescoord worden door tegenstander of 

eigen team.  

Rondlopend zie ik op meerdere score borden de score regelmatig boven de 21 staan, dit 

betekend dat er dus goed strijd geleverd moet worden. 

Door deze strijd worden veel partijen in drie sets gespeeld Na een lange ochtend zie vele blije 

gezichten bij de kinderen die nog even heerlijk met elkaar wat drinken. 

Nadat de dorst gelest is gaat iedereen weer zijn weg, de een minder blij dan de ander maar wel 

voldaan. 
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Pupil van de week\Mascotte van Avi Air Almere 

Alle jeugdleden jonger dan 15 jaar hebben de afgelopen week een mail gekregen waarin 

ze gevraagd worden of ze zin hebben als pupil van de week bij de thuiswedstrijden van 

het eerste te zijn. We hopen dat jullie in grote getallen reageren op het verzoek. 

Er komen nu nog minimaal 4 thuiswedstrijden van het eerste dus geef je op. 

Hieronder nog een keer het mailtje. 

Beste badmintonner, 

Voor alle competitiespelers van BV Almere zijn de wedstrijden weer begonnen. Niet 

alleen voor de kinderen, ook voor de volwassenen. En wist jij dat Team 1 van BV 

Almere, op het hoogste niveau in Nederland speelt? Ze reizen door het hele land voor 

hun wedstrijden. Maar ze spelen natuurlijk, net als jij, hun thuiswedstrijden in onze 

eigen badmintonhal.  

Het is jammer dat het badminton niet iedere week te zien is bij Studio Sport, zoals 

voetbal. Maar je kunt er wel een keer in het echt naar komen kijken. Team 1 heeft 

gevraagd of er dit jaar kinderen zijn die mee willen doen met de line-up. Zo leren jullie 

elkaar een beetje kennen. We hopen dat jij dat heel leuk vindt.  

Wat ga je dan doen? 

- je loopt mee met team 1 in de line-up 

- je gaat met team 1 op de foto 

- er is een plaats voor jou gereserveerd aan de kant van het veld 

- en je krijgt natuurlijk een verassing 

Wil jij graag meelopen samen met andere kinderen uit je team of van je trainingsgroep? 

Geef je dan zo snel mogelijk op! Dan laten wij zo snel mogelijk weten wanneer je aan de 

beurt bent! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Toernooien: 

Inmiddels beginnen ook de eerste toernooien weer binnen te komen. 

In het weekend van 26 en 27 november zijn de RJK en RSK in de topsport hal in Almere-

Poort. 

Binnenkort gaan we ook de inschrijving starten voor de Champions League maar 

daarover meer in de volgende nieuwsbrief. 

Planning\Agenda: 

Vrijdag  2 December   Pepernoten toernooi 

Zondag 19 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 


