
 
 

Nieuwsbrief Jeugd September 2016  

Hallo Allemaal, 

Dit is de eerste nieuwsbrief voor alle jeugdspelers van de BV Almere. In deze nieuwsbrief 

willen we jullie vanuit de jeugd commissie informeren over de verschillende toernooien 

en wedstrijden voor de jeugd. 

We willen proberen om deze nieuwsbrief regelmatig te laten verschijnen zodat we jullie 

op verschillende manieren op de hoogte kunnen houden van de verschillende dingen. 

Maar het is natuurlijk ook leuk als jullie dingen naar ons sturen zodat we die er ook in 

kunnen zetten. 

Deze week zijn weer de trainingen begonnen en hopelijk staan jullie allemaal te springen 

om weer te beginnen aan het nieuwe seizoen. Voor de vakantie zijn de trainers nog druk 

geweest met het indelen van alle teams voor de spelers die dit jaar competitie spelen. 

We hebben dit jaar 20 jeugdteams die in de competitie spelen en voor het eerst spelen 

we in twee regio’s. 

Onze J10 speelt namelijk in de regio centrum, dat zijn dus andere tegenstanders dan we 

normaal gewend zijn.  

Verder wens ik natuurlijk iedereen veel plezier en sportiviteit bij al hun wedstrijden. 

Mocht je vragen hebben dan 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 
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Belangrijke mededelingen: 

Trainingstijden: 

Nu eerst even een stukje wat minder leuk is maar wel belangrijk vooral voor jullie 

ouders. Hier is namelijk het trainingschema voor het komende seizoen: 

Kleur Door de week Zaterdag 

Wit 1 (instroom) Woensdag  17:00–18:00 08:30 – 10:00 

Wit 2 Woensdag 18:00–19:00 10:00 – 11:30 

Geel 1 Donderdag 17:00–18:00 10:00 – 11:30 

Geel 2 Dinsdag 18:00–19:00 10:00 – 11:30 

Geel 3 Dinsdag  17:00-18:00 11:30 – 13:00 

Groen 1 Dinsdag 17:00-18:00 11:30 – 13:00 

Groen 2 Dinsdag 18:00-19:00 13:00 – 14:30 

Blauw 1 Woensdag 19:00-20:00 16:00 – 17:30 

Blauw 2 Donderdag 18:00-19:00 14:30 – 16:00 

Blauw 3 Woensdag 18:00-19:00 14:30 – 16:00 

Rood  Woensdag 18:00-19:00 16:00 – 17:30 

Paars Woensdag 18:00-19:00 16:00 – 17:30 

  

De tijden zijn ook op de site te vinden onder Jeugd\training\trainingstijden. 

Ook is er de mogelijkheid voor de jongste jeugd, 4 tot 7 jaar, op woensdag middag 

kennis te maken met badminton onder leiding van Emmy Vlaar. 

Competitie wedstrijden: 

Ook start binnenkort de competitie weer, inmiddels zijn de teams ook te vinden op de 

site onder jeugd 2016-2017. Door in het linker menu te klikken op het juiste team. In 

principe is de competitie van September tot en met Januari. Echter zijn er poules die niet 

compleet zijn kijk goed wanneer je moet spelen. Er volgt nu een bericht met alle 

gegevens naar alle competitie spelers. Bij ieder team staat ook wanneer je team 

bardienst moet verzorgen in de hal. 

  

http://www.bvalmere.nl/jeugd/training/trainingstijden
http://www.bvalmere.nl/jeugd


 
 
Planning\Agenda: 

Zondag  11 September  Oefenwedstrijden jeugd 

Zondag 18 September   Start Competitie 

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 

 

Toernooien bij andere verenigingen: 

Zodra ik een lijst heb met toernooien dan zal ik die via de mail, mededelingenbord in de 

hal en de nieuwsbrief bekend maken. 

http://www.bvalmere.nl/nieuws/2016/09/oefenwedstrijden-jeugd-teams-zondag-11-september

