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Nieuwsbrief 
   Week 51 2017 

 
 
 

Oliebollentoernooi op 7 januari a.s.  
 
 

Zoals al in de vorige nieuwsbrief is aangeven. 
We brengen dit graag nogmaals onder de aandacht!!! 

 
Op 7 januari 2018 houden wij, zoals jaarlijks, ons 
Oliebollentoernooi! 
Dit toernooi zal plaats vinden in de breedtesporthal van 
het Topsportcentrum en is bedoeld voor alle leden. 
Wij, als organisatie, 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 er voor 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 er voor 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 ons als 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 van 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! 

 
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. Om dit voor elkaar te krijgen is het van belang dat wij 
op voorhand weten wie er wel aanwezig zijn op de 7 januari in het nieuwe jaar, en wie er niet aanwezig kan zijn. 
Mocht je dus verhinderd zijn, stuur dan een E-mail naar: wedstrijdzaken@almerepioneers.nl. Geef daarin aan wat 
je naam is, in welk team je speelt of dat je een recreant bent.  

 
Ben je verhinderd? Dan horen wij dat het liefst voor, maar uiterlijk maandag 25 december 2017 (eerste kerstdag)!  

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

 
Met vriendelijke groet en tot 7 januari 2018, 
Eosmay, Heleen, Lion, Philine en Willy  
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Verslag van bijeenkomst trainers op 18 december 2017 
 
Op maandag 18 december was er een bijeenkomst met alle trainers van Almere Pioneers. De opkomst was 
gelukkig erg groot. Vanuit elk team was er minimaal 1 trainer aanwezig. 
 
Tijdens deze bijeenkomst is vanuit het technisch hart van Almere Pioneers toegelicht volgens welk technisch 
beleid wij binnen onze vereniging willen werken. In de afgelopen ruim 6 maanden is hard gewerkt aan het 
opstellen van een technisch plan, speelstijl met bijbehorende trainingsoefeningen en uitgangspunten van het 
ondersteunen van een team. 
 
Naast de theoretische uitleg zijn door Jan Lievaart en Martijn Rengelink praktijkoefeningen weergegeven om het 
inzichtelijk te maken voor de trainers. 
 
Via de volgende link vind je de samenvatting met de belangrijkste punten vanuit het technisch plan.  
 
Doelstelling is om deze aanpak in de 2de helft van de competitie rustig te gaan invoeren. Vanaf het seizoen 
2018-2019 zal het dan volledig worden toegepast. 
 
Mocht je hierover vragen hebben neem dan contact op met de trainer van je team/team van je kind of stuur 
een mail naar tc@almerepioneers.nl. 
 
Fijn dat we met ons allen een stap in een gezamenlijke richting van Almere Pioneers hebben kunnen zetten. 
 
Technisch hart Almere Pioneers  
 
 
 
Geen trainingen in de kerstvakantie 
 
In de periode van 25 december tot en met 5 januari zijn er geen trainingen. 
 
 
 
 
Gewijzigde teamindelingen en wedstrijdschema’s 
 
Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan de gewijzigde teamindelingen en wedstrijdschema’s voor de 2de 
helft van het seizoen.  
Rondom teamindelingen hebben we vooral te maken met invoegen van onze nieuwe leden.  
Wedstrijdzaken is druk in overleg met de NBB en wedstrijdzaken van andere verenigingen om de wedstrijden van 
de 2de helft van de competitie goed ingepland te krijgen. 
 
Van beide delen verwachten we dat we kort na 1 januari de informatie aan jullie beschikbaar kunnen stellen. 
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En voor nu  
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