Nieuwsbrief
Week 34 2022

Open dag
Ook dit jaar organiseren we weer een open dag, en wel op zondag 11
september a.s. in Topsportcentrum Almere Poort. Het belooft een gezellige
dag te worden voor alle leden en iedereen die kennis wil maken met onze
vereniging.
Er zullen toernooitjes plaatsvinden voor de
bestaande leden, er is een springkussen en
onze fotograaf Marcel van Gaalen is
aanwezig om nieuwe teamfoto’s te maken.
De dag begint om 10.00 uur en zal worden afgesloten om
16.00 uur.
Zet deze dag dus vast in je agenda, meer details volgen later!

Update Technische Commissie
Na een welverdiende vakantierust voor iedereen zijn inmiddels de eerste trainingen voor de landelijke
teams alweer begonnen. Ook op technisch vlak zijn er vele vorderingen gemaakt en is de trainings- en
coaching staf nagenoeg helemaal rond. De selecties zijn ook bijna helemaal finaal en dus kunnen we
bijna echt van start.
In algemene zin willen wij alle ouders en begeleiders alvast herinneren aan het feit dat wij als
vereniging en de betrokken coaches afhankelijk zijn van jullie steun aan de kinderen maar ook aan
ons. Er zijn op wedstrijddagen verschillende taken te doen zoals velden opzetten, tafelen en
zaalwacht. Wij kunnen dit niet zonder jullie en verzoeken daarom voor het hele seizoen dat jullie ons
helpen om een sportief succesvol seizoen in te gaan. Wij verzoeken ook om zoveel mogelijk elkaars
thuiswedstrijden te bezoeken: speel je thuis, blijf nog hangen gezellig in de hal en moedig je mede
Almere Pioneers spelers aan! Samen maken we onze home court een onneembare vesting!
This is our court!
Het trainingsschema staat op de website en in principe zal elke ouder in de betrokken teamapp en/of
peanuts/wizards app staan. Deze appgroepen worden gebruikt voor praktische communicatie over
trainingen, wedstrijden, locatiewijzigingen etc. Mocht je er niet in staan, laat het je coach weten zodat
we je kunnen toevoegen.
Wij zullen verder in de loop van het seizoen kijken of we nog meer wedstrijdteams kunnen inschrijven
bij de verschillende leeftijdscategorieën. Een dergelijke inschrijving vindt dan plaats per 1 januari 2023.
Ten slotte zal de technische commissie een bijeenkomst voor coaches houden op zaterdag 3
september 2022 waarin wij het nieuw technisch plan toelichten en praktische zaken toelichten en wat
de verwachtingen voor het aankomend seizoen op het gebied van trainingen, wedstrijden en
afspraken hoe om te gaan met elkaar, de materialen etc.

Peanuts update
Wij zijn verheugd dat we voor de peanuts voor de maandagen twee ervaren trainers hebben weten
te strikken met een lang verleden in basketbal en ook bij de Almere Pioneers. Elles en Lesley Miedema
zullen de leiding nemen op de maandagen en de kinderen begeleiden. en basketballen.
De zaterdagtrainingen worden vooralsnog door de verschillende ervaren trainers verzorgd en kunnen
per week wat verschillen.
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De peanuts trainen aankomend seizoen op maandag en vooralsnog op zaterdag. In het
trainingsschema op de website staat waar de trainingen plaatsvinden op maandagen. De locatie op
zaterdagen wisselt en zal elke keer bekend worden gemaakt.
Let op: de zaterdagtrainingen starten later en wel pas vanaf 17 september. De maandag trainingen
starten al wel op 29 augustus.
Verder is het doel op zaterdagen ook 3x3 toernooien te gaan houden voor de jeugd onder 12. Wij
werken hier nog aan en wij hebben hierbij wel de hulp nodig van enkele enthousiaste ouders.
Aanmelden kan hiervoor via tc@almerepioneers.nl of Daniel Kroesen en/of Steve Leysner aanspreken
in de hal.

Wizards
De Wizards zullen dit seizoen wederom worden geleid door onze zeer ervaren coach Maja (tevens
coach van de U18-1 en U20-1.

U10-2 en U12-3 trainingen
De U10-2 en de U12-3 trainen 1x in de week op maandag met de peanuts mee en 1x in de week een
eigen teamtraining.

U16-3 en U16-4 trainingen
De U16-3 en U16-4 trainen 1x in de week mee met de wizards en hebben 1x in de week een eigen
teamtraining.

Teamindelingen
De teamindelingen zijn bijna helemaal rond, zie het totale overzicht hierna.
Voor vragen over de indeling kun je mailen met de technische commissie: tc@almerepioneers.nl.

U10-1 - C-klasse

U10-2 - D-klasse

Honing, Aiden

Sarhan, Amr

Jonas, Judah

Betgen, Tobin

Bomer, Jenairo

Dinveser, Agah

Fraser, Esmee

Veen, Danoell van der

Fernandeze munoz, Noelia

Van der Ree, Damian

Hofwijks, Aimee

Entius, Jazz

Jilisen, Jazz

van Kerkwijk, Sydney

Crama, Sarah

Kenan, Benjamin

Efkan, Efe

Dubba, Siddharth

Knibbe, Aiden

Sporkslede, Daniel

Coach:Daan Knibbe

Coach: Anne van der Veen

Assistent coach: Karen Fraser
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U12-1 - 2e divisie

U12-2 C- klasse

U12-3 D - klasse

Cabanting, Kody

Anumba, Amarachi

Sidana, Medhaansh

Doornmalen, Toby Van

Beijersbergen, Dalton

Linger, D'angelo

Kerkwijk, Yari van

Benkhard, Boris

Guanipa, Josaya

Korrel, Enzio

Cuevas Ulloa, Naldo

Zwezereijn, Kyano

Menke, Chane

Damas, Tyler

Krempel, Richard

Pers, Tiara

Esajas, D'angelea

Cutic, Diano

Plomp, Rens

Oudsten, Dax den

Landheer, Lisa

Theunis, Vincenzo

Peet, Noah van der
Yildrim, Efe

Coach: Elijah Maartens

Coaches: Kevin en Alicia van der Peet Coach: Matthijs Krempel

U14-1 - 2e divisie

U14-2 - B klasse

U14-3 C klasse

U14-4 C-klasse

Dain Hermelijn

Anjana Kishore Ravindran

Vlieger, Siem

Gerding, Yomaira

Jay Leysner

CJ Schipper

Codrington, Shae

Mulder, Feline

Kaj den Oudsten

Mehrshad Tatari

Ariyan, Sami

Sahin, Humeyra

Larenzo van Veen

Ishaan Chanchal

Sarhan, Marwan

Konig, Sam

Deante Sarucco

Jaymie Boersma

Diegelmann, Benjamin

Yorks, Nathan

Aarif Bah Traoure

Aron Makhloufi

Ramdhan, Kyara

Kamaci, Melih

Joel Fraser

Niels Lunstroo

Krempel, Arthur

Uiterloo, Marcelino

Ayden Breunesse

Abigail Aranguren Pineda

Akaiouar, Rayan

Berkel, Aviëlla

Maxwell Chippendel

Railey Damas

Valentijn, Noah

Kok, Labud

Stijn Schaap

Kyle Entius*

Griffith, Tarayee

Accord, Isairo

Thomas Nieuwenhuizen

Parsa Katebi*

Bollen, Quinten

Lyen de Zoete

Valentijn Oosterveld*

Sankar Guru, Sanjay

*ook spelend in de U14-3
Coach: Mitchel de Bruijn

Coach: KlaasJan Oosterveld,

Coach: Steve Leysner

Coach: Hashem Tatari

Coach: Spencer Griffith

Coach: Richard Gerding
Coach: Daniel Mulder
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U16-1 2e divisie

U16-2 B-klasse

U16-3 C-klasse

U16-4 D-klasse

Agricola, Thomas

Arthur, Jemain

Paiva aranda, Gaizka

Arduin, Benjamin

Dogic, Adnan

Berisha, Dzemal

Voorwinden, Luuc

Arduin, Nathanael

Haliti, Milon

Dorn, Xercinho

Lo, Malick Ndiaye

Pellenkoft, Koen

Karg, Julian

Hek, Kervens de

Badrinath, Vaibhav

Sinha, Rudra

Karg, Noah

Jansen, Dudley

Helstone, Graziano

Dominici, Alessio

Kroesen, Noah

Melnyk, Oskar

Wouden, Gerome

Foe-Aman, Djurinho

Manthata, Mahlatji

Ogbu, Jonah

Ceder, Chaym

Ramli, Anouar

Metzen, Tobias

Simatupang, Joachim

Bechan, Firaaz

Kuzal, Emir

Pomp, Morris

Veer, Joep Van Der

Tahkim, Arman

Rengelink, Jasper

Ertugrul, Yusuf

Sijmons, Tom

Roos, David
Coach: Martijn Rengelink Coach: Jeroen van der Veer

Coach: Dave Sijmons

Coach: Daniel Kroesen

Coach: Antonio Pavia

Ass: Anno de Hek, Regina Zant

Coach: Fatima Ramli

U18/U20 update
De U18-1 en de U20-1 selecties hebben lang op zich laten wachten om verschillende redenen. De NBB
heeft ons op het laatste moment een plek aangeboden in de 2e divisie voor de U18-1. Hierdoor
hoeven we niet meer met een bredere selectie in de U18 en U20 te spelen. Vanwege het gebrek aan
landelijke scheidsrechters moesten we kiezen tussen de U18-1 landelijk of U20-1 landelijk. Op dit
moment is ervoor gekozen om U18-1 landelijk te laten spelen. De U20-1 zal derhalve worden
teruggetrokken uit de competitie. Alle U20 spelers worden onderdeel van de U22 selecties.
Ten slotte schrijven wij voorlopig geen U18-3 in omdat we op dit moment geen coach daarvoor
hebben. We gaan kijken of we in januari een U18-3 kunnen inschrijven.
De onderstaande selecties zijn nog niet helemaal definitief. De U18-1 streeft naar een selectie van 11
man. De spelers die afvallen starten het seizoen dan in de U18-2. De coaches van de U18 en U22 zullen
dit onderling de komende weken verder finaliseren en bespreken met spelers en ouders.

U18-1 2e divisie A

U18-2 B-klasse

V18-1 C-klasse

Jerrel de Wolde

Dekker, Daniel

Biljoen, Kymaani

Roe Lapar

Dijk, Gijs Van

Dungen, Famke van den

Xavier Marquez Ferreira

Idrissi, Oualid al

Jansen, Kaylee

Vince Klaassen

Jugwells, Qievairo

Bendanon, Abigail

Jordan Pinchotte

Kolf, Dante

Bendanon, Delany

Gabriel van der Linden

Driehuis, Menno

Berghorst, Celine

Ayoub El Mounhime

Reid, Kevin

Shewpersad, Hailey

Xander van Leeuwen

Wierenga, Pepijn

Jonkers, Dewi

Kristo Blasini

Gaalen, Kevin van

Dirckx, Roos

Eteh Michael Oritsetimeyin

Jonkers, Nadieh

Aiderozim (Appie) Wendwesam
Cesar Vong

Coach: Joshua en Romme

Coach: Ryan Westley

Chesron Donk
Coach: Marijana Milijkovic
Coach: Raymond Klaassen
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Spelregelbewijs voor iedereen vanaf 14 jaar
Het spelregelbewijs wordt van seizoen 2022-2023 verplicht voor alle spelende leden vanaf 14 tot en
met 24 jaar.
We raden alle spelers aan om het spelregelbewijs via FlowSparks te
halen. Op basketball.nl/competities/spelregels/spelregelbewijs
staat uitgelegd hoe je kan inloggen. En daarna kun je van start.
Daarnaast gaat Pioneers jullie helpen om het spelregelbewijs te
halen. We organiseren in september twee identieke theorieavonden na de training. De beide avonden zijn gelijk dus je kunt
zelf een avond kiezen. Deze theorie-avonden zijn niet verplicht
maar helpen je bij het halen van het spelregelbewijs. Indien je
aanwezig bent geweest bij een theorieavond, kun je op een extra
avond komen met je eigen laptop om het examen te doen. Indien
je een vraag niet begrijpt dan kun je hulp vragen.
Vanaf seizoen 2022-2023 wordt er na iedere wedstrijd
gecontroleerd of een speler die heeft meegedaan in het bezit is
van een spelregelbewijs. Wanneer een speler heeft meegedaan,
terwijl deze speler geen spelregelbewijs heeft, wordt een
waarschuwing genoteerd en per mail kenbaar gemaakt aan de
verenging en de speler zelf. In totaal worden 7 waarschuwingen
gegeven. Spelers krijgen op die manier de tijd om alsnog het spelregelbewijs te halen. Ook nieuwe
leden krijgen zo voldoende tijd om aan de verplichting te voldoen.
Wanneer een speler voor de achtste keer meespeelt, zonder spelregelbewijs, wordt de speler
aangemerkt als ongerechtige speler. Dit betekent dat het team de wedstrijd verliest met 20-0 en een
boete ontvangt.
Heb je nog vragen hierover? Stuur dan een mail aan: scheidsrechterszaken@almerepioneers.nl.
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Almere Pioneers sponsoren

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.

Volg ons of neem contact op
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