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Feestelijke Seizoensafsluiting 
Op zaterdag 11 juni  organiseren we een feestelijke dag om het seizoen met leden en ouders op een 
gezellige en sportieve manier af te sluiten. We doen dit in samenwerking met Gymmaar. Locatie is 
Topsportcentrum Almere Poort. Mis deze dag niet, en meld je zo snel mogelijk aan! 
 

 
 
 
Laatste week reguliere trainingen seizoen 2021-2022 
In de week van 23 mei trainen we nog zoals we afgelopen week deden met uitzondering van 
donderdag 26 mei 2022. Op die dag is er geen training vanwege Hemelvaartsdag. Deze week is dus 
ook de laatste reguliere trainingsweek. Vanaf de week van 30 mei zijn er dus geen reguliere trainingen 
meer. Voor de teams die nog competitie spelen wordt nog gekeken of er wel trainingen mogelijk zijn 
in de week van 30 mei 2022. Dit zal dan via de betreffende coaches worden gecommuniceerd. 
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Selectietrainingen 2022-2023 
Via de coaches en trainers hebben jullie als het goed is een document ontvangen waarin het 
selectieproces voor het aankomende seizoen wordt uitgelegd.  
Vanwege het feit dat de competitie nog doorloopt door corona zijn de selectietrainingen later dan 
gebruikelijk en zijn er ook nog wat onduidelijkheden inzake de teams die we volgend jaar 
daadwerkelijk gaan inschrijven. Het proces is op zichzelf niet anders dan andere jaren maar is wel wat 
korter en samengevoegd.  
 
In de week van 6 juni zijn twee selectiedagen. In deze week is iedereen uitgenodigd om te komen 
trainen. Dit zal dus in grotere groepen gebeuren met meerdere trainers. Een kleinere groep zal in de 
week daarna (week van 13 juni) door gaan met de selectietrainingen. Deze groep spelers zullen dus in 
principe de eerste en tweede elftallen vormen voor het aankomende seizoen. Het kan overigens zijn 
dat ook in deze week de groep nog bestaat uit een wat grotere groep dan nodig zodat we sommige 
spelers nog meer aan het werk kunnen zien. Dus ook in die week kunnen spelers nog afvallen.  
 
In de week van 20 en 27 juni trainen alleen de eerste teams nog door, maar ook die groepen kunnen 
nog wat groter zijn dan nodig. Dit betekent dat er van deze groep nog steeds spelers kunnen afvallen 
die dan in principe in de 2e teams worden ingedeeld.  
 
Er is een kleine uitzondering voor de U16 categorie. De selectietraining van de U16 begint in de week 
van 13 juni. Dit in verband met de beschikbaarheid van de coaches en het feit dat we wat beperkter 
zaalruimte hebben op 8 juni. Vanaf de week van 20 juni is U16 gelijk met de andere 
leeftijdscategorieën. 
 
Voor de spelers die afvallen en niet in een eerste en tweede team komen kan dat betekenen dat het 
seizoen start in de Peanuts of de Wizzards. Tevens zullen we een aantal 3e en 4e teams gaan 
inschrijven eveneens afhankelijk van de beschikbaarheid van coaches en trainers voor het 
aankomende seizoen. Wij zullen proberen daar uiterlijk half juli duidelijkheid over te geven. Overigens 
zijn wij in dit verband ook afhankelijk van de NBB en de hoeveelheid teams en niveaus die wij 
toebedeeld krijgen.  
 

NBB wedstrijd teams 
Aankomend seizoen gaan wij weer in bijna elke leeftijdscategorie NBB teams inschrijven. Het aantal 
teams zal afhangen van het aantal spelers in een leeftijdscategorie, beschikbare trainers en coaches 
en staat nog niet vast vanwege het feit dat de huidige competities nog lopen. Derhalve zal ook na 
juni nog niet alles 100% definitief zijn.  
 
Een selectie bestaat uit minimaal 7 spelers en maximaal 12 spelers. De nummers 10/11 tot en met 12 
spelen kunnen ook in een andere selectie (bijvoorbeeld in een jonger team of een lager team). Daar 
horen ze dan tot de eerste 10 spelers. Dit om te zorgen dat deze spelers in ieder geval een team 
hebben waar ze altijd spelen. Het kan zijn dat ook spelers die bij de eerste tien spelers horen in een 
ander (hoger) team (deels) spelen. Dit in verband met de ontwikkeling van spelers en noodzaak voor 
meer weerstand in de trainingen voor een betreffende speler. 
 

Leeftijdscategorieën 
We gaan in juni selecteren voor de volgende leeftijdscategorieën: 
• U10 – geboren in 2013 of 2014 
• U12 – geboren in 2011 of 2012 
• U14 – geboren in 2009 of 2010 
• U16 – geboren in 2007 of 2008 
• U18 – geboren in 2005 of 2006 
• U20 – geboren in 2003 of 2004 
• U22 – geboren in 2001 of 2002 
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Selectietrainingsschema en locatie 
 

 
 
Voor vragen tijdens en na de selectietrainingen kunnen jullie terecht bij de volgende personen: 

 U10/U12 – Elijah Maartens 
 U14 – Mitchel de Bruijn (NB: Mitchel keert op 8 juni weer terug naar Nederland) 
 U16 – Daniel Kroesen 
 U18 – Maja Milikjovic 
 U20/U22/H1 – Ryan Westley 

 

Selectiecriteria 
Om een idee te geven waar de coaches naar gaan kijken, vind je hierna de belangrijkste 
selectiecriteria die al een aantal jaren gebruiken. Voor de oudere leeftijdscategorieën en landelijke 
teams gelden nog een aantal specifiekere selectiecriteria die hier niet zijn opgenomen: 
 
Selectiecriterium 1 – de zachte criteria 

 Afspraken nakomen 
 Open staat en nieuwsgierig zijn 
 Eerlijk zijn 
 100% eigen verantwoordelijkheid nemen 
 Complimenten geven aan je teamgenoten 
 Hart voor basketbal hebben 
 Positief denken en doen 
 Luisteren naar elkaar en naar de coach 
 Feedback geven en ontvangen 
 Moed en lef hebben 
 Hard werken 
 Je netjes gedragen 
 Ben je er altijd 
 Support van thuis 
 Teamplayer 
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Selectiecriterium 2 – fysiek (gericht op potentie) 

 Start snelheid 
 Wendbaarheid 
 Lengte/reach 
 Core stabiliteit 
 Conditie 
 Sprongkracht 

 
Selectiecriterium 3 – basketbal vaardigheden  

 Passing 
 Schieten 
 Dribbelen 
 Dribbelstart 
 1-1 aanval en verdediging 
 Rebounden 
 Handelingssnelheid 
 Communicatie 
 Basisbeweging 5-out, snijden met een doel, open komen, bal willen delen, spacing  

 

 
Jeugdsportfonds: vraag op tijd aan voor het nieuwe seizoen 
Een aantal van onze leden maakt gebruik van het JSF. Let op dat dit ieder seizoen opnieuw moet 
worden aangevraagd. Dit is niet iets dat de vereniging kan doen, en dient dus door de leden zelf te 
worden geregeld. Zorg dat je dit op tijd aanvraagt. 

 
 

ALV op donderdag 2 juni om 19.00 uur 
De ALV is op donderdag 2 juni a.s. om 19.00 uur, wederom in locatie Mc3Parc in de Vijverzaal. Met 
hartelijk dank aan sponsor PayrolCity voor het beschikbaar stellen van deze ruimte! 
 
Aanmelden kan nog altijd door een mail te sturen aan: secretaris@almerepioneers.nl. 
Je ontvangt dan voor de vergadering de agenda en bijbehorende stukken. 
 
In ieder geval op de agenda staan de volgende punten: 
 
1. Opening  
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 

- Goedkeuring notulen ALV 13 januari 2022 
4. Presentatie technisch beleid seizoen 2022 – 2023 
5. Contributie en begroting 2022 - 2023  
6. Bestuursverkiezing: vacature Secretaris 
7. Voorstellen commissieleden 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
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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 

 


