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Trainingsschema en teamindeling nieuwe seizoen 
Op 23 augustus a.s. starten we weer met de trainingen. Het voorlopige trainingsschema vind 

je hier. De teamindelingen zijn ook bekend en vind je hier. 

 

Let op: meer informatie over de skill trainingen volgt via de coaches de komende weken.  

 

Indien je hier nog vragen over hebt, stuur dat een mail aan tc@almerepioneers.nl. 

 

Per team bestaat ook een groepsapp – indien je hier nog niet aan toegevoegd bent, stuur 

dan een What’s app berichtje aan Mitchel de Bruijn, tel: 06 - 830 95 432. Hij zal er dan voor 

zorgen dat je in de juiste What’s app groep komt. 

 

Doe mee met 3x3! 
Almere Pioneers organiseert 28 augustus a.s. een 3x3 toernooi. De locatie is in 

de basketbalkooi op de Evenaar in Almere Buiten. 

  

Heb jij ook zin om mee te doen? Zoek 4 vrienden en wijs een aanvoerder 

aan. De aanvoerder moet het team voor 26 augustus online aanmelden via 

deze link. 

 

Deelname is gratis. Per leeftijdscategorie minimaal 3 en maximaal 6 teams. Er is muziek en je 

maakt zelfs kans op leuke prijzen! 

  

Doe jij ook mee? We zien je graag 28 augustus! 

 

 

Kick-off nieuwe seizoen 

Zoals in de vorige nieuwsbrief 

aangekondigd, starten we dit seizoen met 

een kick-off op 4 september a.s.  

 

Er is die dag een fotograaf aanwezig om 

teamfoto’s te maken en er worden 

oefenwedstrijden gespeeld door de 

diverse teams. 

  

We beginnen in de ochtend om 10.00 uur 

voor de jongste spelers tot 12 jaar met 

oefenwedstrijden, daarna om 12.00 alle 

spelers van 12 tot 18 jaar en tot slot om 

14.00 uur de spelers vanaf 18 jaar. 

 

 

 

 

  

mailto:sponsor@almerepioneers.nl
https://almerepioneers.sportlink-clubsites.nl/wp-content/uploads/almerepioneers/Trainingsschema-seizoen-21-22-v20210809.pdf
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Deze kick-off vindt plaats in de Topsporthal in 

Almere Poort en is tegelijkertijd een Open Dag 

van onze vereniging om mogelijke nieuwe 

leden kennis te laten maken met onze mooie 

sport.  

 

De toegang is gratis, dus vertel al je vrienden en 

vriendinnen hoe leuk basketbal is, en neem ze 

mee voor een gezellige basketbal-dag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugnummers 
In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan de nieuwe kleding die kan 

worden aangeschaft bij Sport 2000.  

 

Omdat er nog niet veel aanvragen zijn binnengekomen voor rugnummers, herhalen we 

hierbij dat je voordat je een tenue aanschaft, eerst een rugnummer aan moet vragen bij de 

ledenadministratie. 

 

Dus: stem met je team af welk nummer je 

aan kan vragen, dit om te voorkomen dat 

er meerdere mensen met hetzelfde 

rugnummer in een team spelen. In iedere 

leeftijdsklasse zal een nummer maar één 

keer uitgegeven worden.  

 

Om je nummer aan te vragen, mail je met 

ledenadministratie@almerepioneers.nl. 

 

Mail bij de aanvraag je naam, 

geboortedatum en je eerste en tweede 

keus voor het rugnummer. 

 

Neem ook eens een kijkje op de website van Sport 2000: 

https://www.sportpaleis.nl/verenigingen/almere-pioneers/ 
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Vrijwilligers gezocht 
Almere Pioneers is een vereniging voor en door leden. Zonder vrijwilligers kunnen we als 

vereniging niet overleven. 

 

Voor het nieuwe seizoen zoeken we nog altijd enthousiaste ouders of jeugdleden die willen 

assisteren bij de trainingen voor onder andere de Peanuts (jongste leden) en de Wizards 

(nieuwe leden van alle leeftijden).  

 

Daarnaast zijn we met spoed op zoek naar een vrijwilliger voor 

Scheidsrechterszaken.  

Degene die dit tot vorig jaar regelde is helaas bij Almere Pioneers 

gestopt, en we hebben nog steeds geen vervanger gevonden die dit op 

zich wil nemen. 

 

Mitchel de Bruijn heeft het afgelopen jaar deze taak gecombineerd met 

al zijn andere taken als trainer, coach en lid van de Technische 

Commissie. Hij heeft nu aangegeven dat hij deze taak er het komende seizoen niet meer bij 

kan doen. Uiteraard is hij wel beschikbaar om je wegwijs te maken in de taken. 

 

Wat ga je doen? 

Scheidsrechterzaken plant onder andere alle scheidsrechters voor de thuiswedstrijden in, en 

coördineert bijvoorbeeld de scheidsrechteropleidingen voor de jeugdleden.  

Een belangrijke taak, want zonder scheidsrechters kunnen er geen wedstrijden gespeeld 

worden.  

 

Wil jij ons helpen?  

Stuur een mailtje aan: TC@almerepioneers.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je 

op om de mogelijkheden te bespreken. 

  

mailto:sponsor@almerepioneers.nl
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Almere Pioneers sponsoren 
 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

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 SponsorKliks en ga dan via deze website naar 

uw webwinkel.  

 

 

mailto:sponsor@almerepioneers.nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3148

