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Selecties voor periode 2 van de selectietrainingen 
Naar aanleiding van de selectietrainingen van de afgelopen week is er voor de verschillende 

leeftijdsgroepen een eerste schifting gemaakt. Hierdoor is er per leeftijdsgroep nu een groep van 

leden welke doorgaan naar periode 2 van selectietrainingen. Vanuit de groep per leeftijdsklasse 

worden rond 1 juli de 2 teams voor volgend seizoen samengesteld. Hierover zal rond 1 juli verdere 

informatie volgen. 

 

Onderstaand de namen per leeftijdsgroep van leden die doorgaan met de trainingen. 

N.B.:  indien je niet genoemd staat betekent dat de trainingen hier nu voor je stoppen! 

 Bij de opstart van de trainingen (na de zomervakantie) zullen we verdere details aangeven. 

 

Groep M12 
- Noah Abdoellakhan;   - Joel van der Laarse; 

- Kaan Özkan Bektas;        - Niels Lunstroo; 

- Quinten Bollen;    - Chane Menke; 

- Maxwell Chippendel;   - Ivy Panka; 

- Railey Damas;    - Lianne Rengelink; 

- Toby van Doornmalen   - Kensia Roseval; 

- Dain Hermelijn;    - Humeyra Sahin; 

- Parsa Katebi;    - CJ Schipper; 

- Yari van Kerkwijk;   - Amara Sonneveld; 

- Anjana Kishore Ravindran;  - Vincenzo Theunis. 

   
Groep M14  
- Thomas Agricola;   - Dogan Coskun; 

- Thijs van der Meer;   - Noel Deville; 

- Justin Ladin;    - Dudley Jansen; 

- Joachim Simatupang;   - Madison Hoen; 

- Milon Haliti;    - Yusuf Ertugrul; 

- Tobias Metzen;    - Pepijn de Jong; 

- Jayden Anike;    - Jordan Mulder; 

- Quintilla Hidalgo;   - Marlon van der Meer; 

- Jasper Rengelink;   - Oskar Melnyk; 

- Noah Kroesen;    - Enna Dogic. 

 

Groep M16  
- Tommy Kinfu;    - Eric Adeli; 

- Djemairo Jie;    - Sam Zuidema; 

- Storm Leeuwin;    - Edmond Labruyère; 

- Arko Mandal;    - Anis Hassim; 

- Jaeden Bosmans;   - Allen Maranan; 

- Jeffry Mans;    - Qualid al Idrissi; 

- Igo Jacobs;    - Ayman Zeroual; 

- Javon Sabajo;    - Raphael Westerhof; 

- Isaiah Kammeron;   - Seyf Mahabier; 

- Cepher Ceder;    - Anthony Sacro; 

- Trevion van Schagen   - Casper de Boorder. 

 

https://www.rabobank.nl/particulieren/
http://www.365basketball.nl/
http://www.payrollcity.nl/
https://www.facebook.com/almerepioneers1999/
https://www.swiercs.nl/
http://www.ey.nl
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Groep M18 
- Jorros Sariano;   - Derron Zandstra; 

- Romme Gudde;   - Isaac Simatupang; 

- Ian  Nueve;   - Colin van Etten; 

- Benjamin Postema;  - Joëndy Pena Sanchez; 

- Yassine Mabrouk;  - Kainn White; 

- Romello Riedewald;  - Sep van Oosten; 

- Joshua Kabel;   - Yévanni Balvert; 

- Rafael Westerveld;  - Mitchel Luchmum;    

- Ben Adeli;   - Morris. 

 
M22, Heren 1 en Heren 2 
De trainers van deze groepen hebben aangegeven dat zij meer tijd nodig hebben om een keuze 

te kunnen maken. Enerzijds omdat er nog spelers nieuw komen trainen en anderzijds omdat ze 

nog niet voldoende tijd/kans hebben gehad een beeld te krijgen van de individuele 

capaciteiten. Daarom is bij deze groepen dan ook besloten om op dit moment nog geen namen 

per groep bekend te maken en door te trainen met alle spelers die daar deel van uit willen 

maken. 

 

Dames V18 en VSE1 
Voor de dames geldt dat alles dames die de afgelopen weken op de training zijn geweest 

uitgenodigd worden deel te blijven nemen aan deze trainingen. 

 
Indien er vragen zijn over de indeling van de groepen of andere vragen die te maken hebben 

met de selectietrainingen, stuur dan een mail naar tc@almerepioneers.nl. 

 

Nieuwe samenwerking met Sportpaleis.nl 
Wellicht heeft u het al in de (social) media of Almere Deze Week gelezen dat we met ingang van 

1 juli aanstaande een samenwerking met Sportpaleis zijn aangegaan. 

 

Dit betekent dat we voor alle kleding en andere basketball gerelateerde zaken nu terecht kunnen 

bij Sportpaleis hier in Almere. Voor de leden betekent dit dat er kortingen gelden bij aanschaf van 

artikelen bij Sportpalies. 

 

Het contract is inmiddels getekend en werken we op dit moment de details verder uit. Rondom 

1 juli zullen er meer details komen over de samenwerking en hoe de leden daar gebruik van 

kunnen maken. 

 

 

  

https://www.rabobank.nl/particulieren/
http://www.365basketball.nl/
http://www.payrollcity.nl/
https://www.facebook.com/almerepioneers1999/
https://www.swiercs.nl/
http://www.ey.nl
mailto:tc@almerepioneers.nl
https://almeredezeweek.nl/article/details/pioneers-almere-streeft-naar-professioneel-basketball
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Help ons met SponsorKliks 
 

Voor iedereen die Almere Pioneers een warm hart toedraagt is het mogelijk om de club GRATIS te 

sponsoren. Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar https://www.sponsorkliks.com en ga 

dan via deze website naar uw webwinkel.  

 

Op de Almere Pioneers website staat ook het logo van SponsorKliks 

waar u op kunt klikken en waardoor meteen een overzicht verschijnt 

van tientallen webwinkels waaronder Bol.com, Coolblue, Zalando, 

MediaMarkt, Sportwinkels, reizen, alles voor de tuin, etc. Elke 

aankoop bij een van deze bedrijven levert Almere Pioneers een 

commissie op terwijl u dezelfde prijs betaalt. Het kost dus niets extra. 

 

Doe hetzelfde als u een maaltijd wilt laten bezorgen bij Thuisbezorgd.nl waarbij elke bestelling geld kan 

opleveren voor Almere Pioneers. Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar ook nog lekker!  

 

Almere Pioneers kan dit geld goed gebruiken voor de aanschaf van nieuw materiaal, of om de contributie 

laag te houden. Alvast bedankt voor het sponsoren van de vereniging. 

 
 

 

 

https://www.rabobank.nl/particulieren/
http://www.365basketball.nl/
http://www.payrollcity.nl/
https://www.facebook.com/almerepioneers1999/
https://www.swiercs.nl/
http://www.ey.nl
https://www.sponsorkliks.com/

