
 
 

Nieuwsbrief Jeugd Oktober 2016  

Hallo Allemaal, 

Dit is de tweede nieuwsbrief voor alle jeugdspelers van de BV Almere. Na een wat 

rommelige start bij de vorige nieuwsbrief hoop ik dat deze helemaal goed gaat. 

Inmiddels zijn de competitie wedstrijden op weg en kunnen we gaan beginnen met de 

voorbereidingen voor de verschillende activiteiten. In deze nieuwsbrief hebben we weer 

een aantal belangrijke berichten. Maar mochten er over ander dingen vragen zijn dan 

kan je altijd terecht bij je trainer of bij de jeugdcommissie: 

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: 

 Informatie over het melden als je geen competitie kan spelen 

 Informatie over het aanmelden van “pupil van de week”  

 Belangrijke pagina’s op de BVA site voor de jeugd 

 Oproep tot het schrijven van verslagen 

 Sponsor een jeugdteam 

 Eerste toernooi van een andere vereniging. 

 En natuurlijk de agenda 

 

Wat moet ik doen als ik geen wedstrijd kan spelen met mijn team. 

Voor veel van jullie is de competitie inmiddels een paar weken oud en zijn er leuke 

partijen gespeeld. Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat je wedstrijd niet kan 

spelen omdat je een feestje hebt, op vakantie bent of omdat je geblesseerd bent. 

Als dit het geval wil je dan voor de donderdag dat je moet spelen het volgende doen, je 

vader of moeder mag dit natuurlijk ook doen. 

Een mail sturen naar Erik.daalhof@bvalmere.nl of bellen naar 06-21183548 

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je op vrijdag of zaterdag geblesseerd raakt of ziek 

wordt, dan kan je natuurlijk het later doorgeven. 

Maar hou er rekening mee dat we tijd nodig hebben om een vervanger te regelen. 
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Pupil van de week 

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

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

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

Het gaat om de volgende thuis wedstrijden van AviAir – Almere: 

 

Zondag 2 oktober   AviAir Almere – BV van Zijderveld 

Zaterdag 22 oktober  AviAir Almere – BC Victoria 

Zaterdag 5 november  AviAir Almere – TFS Barendrecht  

De wedstrijden op zaterdag beginnen om 19:00 uur en de wedstrijd op zondag om 14:00 

uur. Na deze wedstrijden volgen er nog 4 maar als deze bekend zijn laten we dat weten. 

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! 

 

 

 



 
 
Belangrijke pagina’s op de BVA site voor de jeugd. 

Omdat we in een modern tijdperk leven van internet en ga zo maar door willen we de 

BVA Site meer gaan gebruiken voor en door de jeugd. Inmiddels hebben we daarom 

binnen het stukje van de jeugd een aantal extra pagina’s aangemaakt. Op deze pagina’s 

vindt je verschillende dingen die door de vereniging of door de jeugdcommissie worden 

georganiseerd. Verder hebben we ook een pagina voor jullie klaar gemaakt waar alle 

jullie verhalen en verslagen kunnen komen. 

We hebben de volgende pagina’s: 

 Agenda 2016-2017 hier vindt je alle belangrijke dingen 

 Inschrijfformulieren hier vindt je de gegevens over Pepernoten toernooi, 

Champions League, Ouder kind toernooi en afsluiting van het seizoen. Zodra je, 

je kan aanmelden staan daar ook de inschrijfformulieren. 

 Door en voor de Jeugd hier staan de nieuwsbrieven en natuurlijk jullie verslagen 

en verhalen die ingestuurd worden. 

 

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 

Ik hoop er veel te ontvangen. 

  

Sponsor een jeugdteam 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om voor een bedrag een jeugdteam te sponsoren. Dus 

mocht u in de gelegenheid zijn of mocht uw werkgever op kleine schaal aan de 

verbetering van zijn naamsbekendheid willen werken. Als u geen bedrijf heeft, maar het 

als ouders of grootouders toch leuk vindt om één van onze jeugdteams te sponsoren, 

dan kan dat natuurlijk ook. Heeft u interesse in een andere vorm van sponsoring van 

onze vereniging, dan sturen wij u graag onze uitgebreide sponsorbrochure. 

Neem hiervoor dan contact op met Henk Staats of Edwin Gijsen.    

Wat krijgt u voor de sponsoring: 

 in eventuele wedstrijdverslagen van het team op onze website wordt uw 

bedrijfsnaam gepromoot; 

 uw bedrijfsnaam mag op de teamshirtjes komen te staan; 

 u kunt uw bedrijf promoten door middel van een nieuwsbericht op onze 

website, samen met een foto van het team. Onze professionele website wordt 

wekelijks door honderden mensen bekeken; 

http://www.bvalmere.nl/jeugd/agenda
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http://www.bvalmere.nl/jeugd/door-de-jeugd
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 uw bedrijfslogo wordt op de sponsorpagina geplaatst van onze website met 

doorklikmogelijkheid naar uw eigen website; 

 u bent als VIP welkom bij de wedstrijden van team 1, AviAir Almere, dat in de 

Carlton Eredivisie speelt. 

De kosten voor de aanschaf en bedrukking van de verenigingsshirtjes van het 

gesponsorde team komen voor uw rekening en de clubshirts met bedrukking worden 

geleverd via BeeS. 

 

Toernooien: 

Inmiddels beginnen ook de eerste toernooien weer binnen te komen. 

Zondag 16 oktober BC Huizen 

Voor beginnende badmintonspelers. Je speelt met een wisselende partner een aantal 

dubbel wedstrijden op tijd. Voor het inschrijfgeld krijg je 2 keer limonade, een broodje 

knakworst en iets lekkers. Aan het eind van de dag is er voor iedereen een aandenken. 

 

Zondag 23 oktober BV Hoornse 

Toernooi voor spelers in de categorieën van onder 11 t/m onder 19. Vooral in de oudere 

categorieën spelen hier goede spelers. Mocht je mee willen doen maar het niet zeker 

weten of je het aankan vraag het dan aan je trainer. Je kan spelen in de volgende 

onderdelen per catergorie: Singel, Dubbel of Mix. Voor dubbel en MIX moet je wel een 

partner opgeven of aangeven dat je nog iemand zoekt. Als je dit doet kan een dus ook 

met een speler van een andere vereniging spelen. Je kunt je inschrijven via toernooi.nl 

 

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 

http://www.bvhuizen96.nl/toernooien/jeugdtoernooien/
http://www.bvhuizen96.nl/toernooien/jeugdtoernooien/
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=858CB21F-5893-429A-BAFC-9529280B4F5A


 
 
 


