
 
 

Nieuwsbrief Jeugd September 2017  

Hallo Allemaal, 

Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen voor alle jeugdspelers van de BV 

Almere.  

Hopelijk hebben jullie allemaal een leuke vakantie gehad en zijn jullie goed uitgerust. 

Volgende week begint de competitie weer voor een groot aantal van jullie. Ik hoop dat 

jullie er weer veel plezier aan gaan beleven.  

Er is weer druk gewerkt om alle teams in orde te krijgen en alle trainingen in te delen. 

Maar daarover later meer in deze nieuwsbrief. 

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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Wat is er te vinden in deze nieuwsbrief: 

• Informatie over de trainingstijden 

• Competitie informatie 

• Informatie over het melden als je geen competitie kan spelen 

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

• Oproep tot het schrijven van verslagen 

• En natuurlijk de agenda 

 

Trainingstijden: 

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 Woensdag 18:00–19:00 10:00 – 11:30 

Geel 2 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 Dinsdag 19:00-20:00 13:00 – 14:30 

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

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

Rood  Woensdag 19:00-20:00 16:00 – 17:30 

Paars Woensdag 19:00-20:00 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. De Badminiton voor 

meer informatie mail naar Emmy.Vlaar@bvalmere.nl of bel 06-52650068. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bvalmere.nl/jeugd/training/trainingstijden
mailto:Emmy.Vlaar@bvalmere.nl


 
 
Competitie informatie: 

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

site onder jeugd 2017-2018. Door in het linker menu te klikken op het juiste team. In 

principe is de competitie van September tot en met Januari. Dit jaar is er zowel door ons 

als door de vrijwilligers van de bond hard gewerkt om alle poules compleet te krijgen. 

We zijn daar volgens mij goed in geslaagd. Dit is het gevolg van een try out die door de 

bond wordt gedaan n.a.v ideeën die onder andere vanuit onze vereniging zijn geopperd. 

Door deze ideeën is er een andere verdeling gekomen in de indeling van de teams. Een 

groot aandeel van onze teams speelt nu in de regio centrum. Dit betekent voor deze 

teams in plaats van reizen naar het westen naar het oosten. Voor de teams J4 tot en 

met J10 is er nog een andere wijziging. In hun poules bepaald het thuis spelende team 

met wat voor shuttle er wordt gespeeld.  

 

Informatie over afmelden: 

Mocht je nu niet kunnen spelen en je weet dit van tevoren wil je dan het volgende doen: 

1. Probeer of je een ander kan vinden om in te vallen voor jou in je team. 

 

2. Uiterlijk de donderdag voor de wedstrijd een mail sturen naar 

Erik.daalhof@bvalmere.nl met je naam, het team en de wedstrijd dag. 

Dan kunnen we tijdig proberen om een invaller te verzorgen. 

Mocht je onverwachts ziek worden dan kun je natuurlijk ook dat aangeven via de mail of 

even bellen naar 06-21183548. 
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Belangrijke Jeugd pagina’s op de BV Almere site 

Veel informatie over de jeugd kun je ook vinden op de site van de BV Almere, hier is een 

apart deel voor de jeugd: www.bvalmere.nl/jeugd 

 

Hierboven zie je een schermafdruk van de pagina voor de jeugd. 

Zoals je ziet heb je links een kolom, een middenstuk en een rechterkolom. 

In de linker kolom zie je de verschillende onderdelen die onder de jeugd vallen. 

In deze kolom staan de links: 

Team”pagina’s”:  Met programma, stand en Bardiensten. 

Agenda:   Alle activiteiten die we organiseren. 

Inschrijfformulieren:  Formulieren voor het inschrijven activiteiten. 

Training:   Tijden voor de trainingen 

In het middendeel wordt de informatie getoond bij het deel waar je op geklikt hebt. 

In de rechter kolom vind je de contact gegevens van Eddy, Edwin en mij. 

Kijk rond en klik rustig op de verschillende onderdelen. 
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Oproep tot het schrijven van verslagen: 

Om de site van de vereniging wat levendiger te maken willen we jullie verzoeken om 

regelmatig een wedstrijdverslag te schrijven. Bij deze nieuwsbrief zit een document met 

meer uitleg en een rooster per team om een wedstrijd te schrijven. 

We hopen op jullie medewerking zodat we iedere week twee verslagen op de site kunnen 

plaatsen. 

 

Planning\Agenda: 

Vrijdag  1 December 2017  Pepernoten toernooi 

Zondag 4 Februari 2018  Champions League 

Zondag 18 Februari 2018  Champions League 

Zondag  18 Maart 2018  Champions League 

Zondag 22 April 2018  Ouder kind toernooi 

Zondag  27 Mei 2018   Jeugd dubbel\mix toernooi 

Zondag  10 Juni 2018  Clubkampioenschappen (voorronde) 

Zater- en Zondag 16 en 17 juni 2018 Clubkampioenschappen 

Zaterdag 30 juni 2018  Kleurexamens 

Vrijdag 6 t/m zondag 8 juli 2018 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. 

Zondag 15 Oktober 2017  Hoornse BV U11 t/m U19 

Zondag 4 februari 2018  BC Castricum dubbeltoernooi  

Voor meer informatie zie het mededeling bord in de hal. 

 

https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=B83F0A70-5F41-422A-93EE-2FDB53695046

