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Oliebollentoernooi op 7 januari groot succes 
 

Het oliebollentoernooi van vandaag was een groot succes. Merendeel van onze leden was aanwezig en 
hebben met elkaar gezorgd voor een gezellige sfeer en leuk toernooiresultaat. 
 
Zoals in de aankondiging van het toernooi aangegeven was de dag opgedeeld in 2 delen. In de ochtend 
waren onze kleine leden druk met elkaar verwikkeld in het halen van de eerste prijs. 
In de middag waren onze ouderen leden fanatiek bezig. 
 
Voor een sfeerimpressie verwijzen we jullie graag naar onze Facebookpagina via 
https://www.facebook.com/pg/almerepioneers1999/posts/?ref=notif 
 
Vanuit Almere Pioneers willen we Lion Swier, Eos Wijnands, Heleen Hakkeling, Philine Dokman en Willy Scholte 
bedanken voor de hele organisatie van het toernooi.  
DAMES DIT SMAAKT NAAR MEER!!! 
 
 

    Bijna 40 leden halen hun scheidsrechtersdiploma  
 
 
Tijdens het oliebollentoernooi is ook het scheidsrechtsexamen voor BS02 afgenomen. Bijna 
40 leden van onze vereniging zijn geslaagd voor het diploma. Een schitterende uitbreiding 
van ons bestand van scheidsrechters. 
 
Nadat in december iedereen het spelregeldiploma moest halen en vervolgens door Bert 
Miedema en Willy Scholte 3 avonden cursus is gegeven, zijn vandaag door Bert Miedema, 
Elles Miedema, Felix Hakkeling en Willy Scholte de kandidaten tijdens de wedstrijden van 
het oliebollentoernooi beoordeeld op 15 punten.  
Onder deze deskundige begeleiding zijn de bijna 40 leden geslaagd voor dit diploma. En 
natuurlijk hebben we ze direct ingedeeld voor wedstrijden in de 2de seizoenshelft. 

 
 
 

    Teamindeling en trainingsschema 2de helft van het seizoen  
 
Helaas veel later dan de bedoeling was kunnen we jullie de teamindeling en het trainingsschema van het 
nieuwe seizoen laten zien. 
 
Via deze link is de teamindeling voor de 2de helft in te zien. Voor de leden die eerder al in een team in waren 
gedeeld is er niets veranderd. Voor de nieuwe leden is nu aangegeven in welk team men is opgenomen. 
 
Op basis van je teamindeling (naam van het team) is in het trainingsschema weer terug te vinden waar en 
wanneer wordt getraind. Via deze link is die te zien. Door tijdsgebrek zijn we helaas niet in staat geweest om het 
schema op te zetten zoals normaal was. Omwille van de tijd hebben we er voor gekozen om het in de vorm van 
ons interne schema te presenteren. In de loop van de week zullen we het weer op de normale wijze op de site 
opnemen. 
 
Indien er vragen zijn stuur dan een mail naar tc@almerepioneers.nl of bel met Rinus Balvert op 06 – 415 99 177. 
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