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Oliebollentoernooi op 7 januari a.s.  
 

 

Beste allemaal, 

 

Op 7 januari 2018 houden wij ons jaarlijkse 

Oliebollentoernooi! 

Dit toernooi zal plaats vinden in de breedtesporthal van 

het Topsportcentrum en is bedoeld voor alle leden. 

Wij zullen de leden in twee groepen splitsen, dit in verband 

met de hoogte van de baskets en de maat van de bal. 

 

 Deel 1 van het toernooi: deelnemers zijn onze kanjers 

van de 3x3 peanuts, de U12 spelers en recreanten van 

deze leeftijd.  

We starten met spelen om 11.00 uur en het duurt tot 

13.00 uur. De zaal is open vanaf 10.15 uur en het 

programma zal ongeveer duren tot 13:30 uur.  

Zorg ervoor dat je op tijd omgekleed klaar staat op 

het veld! 

 Deel 2 van het toernooi: deelnemers zijn alle leden en 

recreanten vanaf de U14 tot en met de senioren. We 

starten om 14.00 uur met spelen en het duurt tot 

ongeveer 18.00 uur. Zorg ervoor dat je op tijd 

omgekleed klaar staat op het veld! 

 

De zaal is al vanaf 10:15 open, dus als je zin heb om eerder te komen: kom lekker kijken! En natuurlijk vinden we 

het ook leuk als de eerste groep blijft kijken bij groep 2. 

Want er is genoeg te doen, zo zal er bijvoorbeeld een spannende schietwedstrijd plaats vinden. 

 

Het toernooi heeft voor de vereniging nog een extra functie. In de week voor de kerst geven Bert Miedema en 

Willy Scholte drie avonden de nieuwe BS2 fluitcursus. De deelnemers aan deze cursus fluiten de wedstrijden van 

het Oliebollentoernooi, en doen op deze manier hun examen voor de fluitcursus. Als alles goed verloopt hebben 

wij er aan het eind van de dag ongeveer zeventig nieuwe scheidsrechters bij! 

 

Wij gaan ervan uit dat alle leden meedoen aan dit gezellige toernooi. Omdat wij het toernooi als een echt 

toernooi willen inrichten, dus ook met finaleronde, is het van belang dat wij de spelers op niveau en zo eerlijk 

mogelijk kunnen indelen. Daarom is het belangrijk dat wij weten wie er aanwezig zijn op 7 januari. 

Mocht je dus verhinderd zijn, stuur dan uiterlijk maandag 25 december 2017 (eerste kerstdag) een e-mail aan: 

wedstrijdzaken@almerepioneers.nl. Geef daarin aan wat je naam is, in welk team je speelt of dat je een 

recreant bent.  

 

Wij hopen dat er zoveel mogelijk spelers komen, en we gaan er een leuke dag van maken! 

 

Met vriendelijke groet en tot in het nieuwe jaar op 7 januari 2018, 

Eosmay, Heleen, Lion, Philine en Willy  
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Almere Pioneers leidt scheidsrechters op  

Het heeft even geduurd maar we gaan de nieuwe BS2 cursus geven (oude F-cursus).  

In de maand december worden 70 leden opgeleid tot het eerste niveaus van scheidsrechter. Een stevige 

uitbreiding van ons scheidsrechters bestand. 

Willy Scholte en Bert Miedema hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan het opzetten van deze cursus. 

Leden die de cursus moeten volgen zijn inmiddels allemaal benaderd door Willy met de melding dat de cursus 

kan worden gevolgd.  

Ben je 15 jaar of ouder, heb je nog geen scheidsrechters-diploma EN heb je geen mail ontvangen van Willy, 

stuur dan een berichtje naar wedstrijdzaken@almerepioneers.nl met de melding dat je niet bent benaderd.  

Het is zeer belangrijk dat je de cursus volgt en slaagt voor het diploma. Omdat de bond dit eist kan het anders 

leiden tot een schorsing en dat willen we natuurlijk voorkomen. 

De cursus wordt gegeven in Osiris. Het tijdstip van de cursus is van 19.00 uur tot 21.30 uur.  

De exacte tijdstippen kunnen iets wijzigen maar hoor je nog. Kom in sportkleding!!! 

De dagen waarop we de cursus geven zijn: 

- Dinsdag 19 december 

- Woensdag 20 december 

- Vrijdag 22 december 

Voor de duidelijkheid: niet komen is geen optie. Kom je niet dan mag je van de NBB niet meer spelen en 

deelnemen aan wedstrijden totdat jij je diploma behaald hebt. Afzeggen kan alleen met een geldige reden en 

de reden wordt goedgekeurd door wedstrijdzaken/bestuur. Naast deze workshop dien jij ook je spelregelbewijs 

behaald te hebben. Dus vergeet niet deze te doen. 

Na de workshop moet jij nog een examen afleggen. Deze zal plaats vinden op 7 januari 2018 tijdens het 

oliebollen toernooi (zie het artikel hierover in deze nieuwsbrief). 
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Eredivisiebasketbal weer terug in Almere  
 

Zoals in diverse medio al is aangekondigd komt de erediviseclub Landstede op bezoek in Almere.  

Omdat Almere Pioneers zich in de bekercompetitie heeft geplaatst voor de kwartfinale staat nu een wedstrijd 

tussen onze Heren 1 en Landstede eredvisie op de rol. 

Natuurlijk willen we van deze wedstrijd een speciale happening maken met veel publiek om onze jongens aan 

te moedigen. KOM JE OOK? 

 

                               
 

      LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP 

 

Het inplannen van de wedstrijd van Heren 1 tegen Landstede is uitermate moeizaam geweest. Door een groot 

gebrek aan zaalruimte in Almere EN omdat zowel Almere Pioneers Heren 1 alsook Landstede een druk 

programma hebben, was er geen andere mogelijkheid dan inplannen op donderdag 14 december. 

Op donderdag 14 december moeten we hierdoor de zaal ruilen met de hockeyvereniging die normaal in de 

topsportzaal traint. Hierdoor komen helaas alle trainingen van donderdag 14 december (ook in Osiris) te 

vervallen.  

We vinden dit zeer vervelend maar helaas kan het niet anders.  

Voordeel is dan weer dat we allemaal naar de wedstrijd kunnen komen kijken, dus we hopen jullie dan allemaal 

te zien op de tribunes! 
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