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Na een paar maanden radiostilte is hier dan toch weer de eerste nieuwsbrief van het seizoen. Toe-

gegeven, een beetje laat want de vereniging draait al een maand of drie op volle toeren. Zo is de 

competitie alweer behoorlijk gevorderd met voor onze teams tot dusverre prima resultaten. De 

tegenstanders worden achter elkaar omgekegeld en de matchpunten stapelen zich op. Zie ik aan 

de einder een kampioenschap gloren voor een van onze teams of vergis ik mij? Nou ja, laat ik 

maar niet te vroeg victorie kraaien. In ieder geval kunnen onze teams best wat support gebrui-

ken in hun race om de punten, dus moedig ze aan als ze thuis spelen! 

  Ook hebben wij inmiddels een leuk intern toernooi achter de rug dat door Danny en Elieke 

werd georganiseerd. De banen waren goed bezet en er werd met hartverwarmend enthousi-

asme gespeeld. Het was overduidelijk dat iedereen een plezierige avond had, en daarvoor 

wil ik bij deze Danny en Elieke nog maar eens bedanken. Goed werk! Sommige introducés 

hebben zich na afloop zelfs als lid aangemeld.  

  Ook de jeugd heeft al heel wat speelavonden achter zich liggen. Dat is altijd een drukte 

van belang omdat we de laatste jaren steeds met een maximale zaalbezetting draaien met 

meer dan 40 jeugdleden. Omdat Anton een behoorlijk aantal weken op vakantie ging, moest er bovendien voor extra 

opvang gezorgd worden. Een aantal mensen (ook uit het bestuur) heeft zich daarvoor ingezet. Ik wil iedereen die Hans 

en Betty heeft ondersteund bij deze hartelijk danken voor hun inzet. En over inzet gesproken, onze jeugd heeft weer een 

behoorlijk aantal loten verkocht tijdens de grote clubactie. Dit natuurlijk tot grote tevredenheid van onze penningmees-

ter Jane. Ook is het leuk om op de vrijdagavonden zo nu en dan de wat oudere jeugdspelers een shuttle te zien slaan. 

Beste seniorleden, daag ze eens uit voor een pot badminton! Jullie zullen zien dat je behoorlijk aan de bak moet. 

  Tsja, als ik dit stukje herlees dan mag ik best tevreden zijn met de maanden die achter ons liggen. De vereniging 

draait op volle toeren als een dieseltje dat vrolijk doorrijdt over de wegen. Daarvoor is de inzet van een 

aantal mensen in de organisatie onontbeerlijk. En die is er de afgelopen maanden weer geweest. 

Met name heb ik met bewondering gezien hoe onze penningmeester Jane haar taken heeft waar-

genomen, ondanks het feit dat ze ernstige problemen met haar gezondheid had. Jane, ik vind 

het geweldig en heb er eigenlijk geen woorden voor…. 

  En zo zijn er in deze donkere dagen voor kerst talloze lichtpunten te ontwaren. Ook op 

privé gebied. Zo mochten wij als bestuur aanwezig zijn op de bruiloft van Frankwin en 

Monique. Een gezellige avond en wij hebben natuurlijk gedronken op het geluk van het 

bruidspaar. Tenslotte bereikte mij ook het bericht dat onze jeugdtrainer Joey wederom vader 

is geworden. Mooi, mooi en gefeliciteerd! 

   En met deze blij tijdingen wil ik dit stukje besluiten. Rest mij nog jullie fijne feestdagen en een 

goede jaarwisseling toe te wensen. Ik zie jullie in de sporthal! 

 

 

       Marcel Heilig 

 

 
Foto Kennismakingstoernooi 2007 
 

 
 
(Op de website staan nog meer foto’s.) 
 
 
 

 
Belangrijke data 
 
Zondag 6 april: 

BVD invitatietoernooi 

Zondag 20 april: 

7e Ouder/Kind toernooi 

 

 
Kopij clubblad 
 
Heb je nog iets leuks voor het 

clubblad? Stuur dat dan naar re-

dactie@bvdiemen.org! 

 

De bedoeling is om het clubblad 

in januari uit te brengen. 

 
 



 

Overzicht speeldagen t/m eind februari 
 

dag datum tijd hal 

dinsdag 12 dec 16.30-18.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 12 dec 20.00-22.00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 21 dec 21.00-23.30 Sporthal Diemen 

vrijdag 4 jan 21.00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 8 jan 16.30-18.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 8 jan 20.00-22.00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 11 jan 21.00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 15 jan 16.30-18.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 15 jan 20.00-22.00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 18 jan 21.00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 22 jan 16.30-18.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 22 jan 20.00-22.00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 25 jan 21.00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 29 jan 16.30-18.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 29 jan 20.00-22.00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 1 febr 21.00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 5 febr 16.30-18.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 5 febr 20.00-22.00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 8 febr 21.00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 12 febr 16.30-18.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 12 febr 20.00-22.00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 15 febr 21.00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 19 febr 16.30-18.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 19 febr 20.00-22.00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 22 febr 21.00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 26 febr 20.00-22.00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 29 febr 21.00-23.30 Sporthal Diemen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact Informatie 
 
Voorzitter: 
Marcel Heilig 

Lettenburg 65 

2135 DE  Hoofddorp 

Tel.: (023) 557 0511 

voorzitter@bvdiemen.org 

 
Penningmeester: 
Jane Pikal 

Mozartlaan 15 

3741 HT  Baarn 

Tel.: (035) 541 7543 

penningmeester@bvdiemen.org 

 
Secretaris:    
Ap de Meyer 

Scheepstimmermanstraat 7  

1019 WT Amsterdam 

Tel.: (020) 419 7502 

diemen@badminton.nl 

 
Wedstrijdleider:   
Piet Dee 

Bloemgracht 6 D 

1015 TH  Amsterdam 

Tel.: (020) 624 7899 

ccp_diemen@badminton.nl 

 
Algemeen lid:   
Frankwin Faber 

Clarissenhof 91 

1115 CC  Duivendrecht 

Tel.: 06 2198 6018 

algemeenlid@bvdiemen.org 

 
Trainers:  
Anton Kneefel, Joe Nettekoven 

 

Commissies: 

Toernooien: Piet Dee, Elieke 

Nijhuis, Danny Mica, Remon 

Pontman 

Competitie: Anton Kneefel, Joe 

Nettekoven, Piet Dee 

Jeugd: Hans Losekoot  

Tel.: (020) 698 1708 

jeugd@bvdiemen.org 

 

Redactie clubblad/website: 

redactie@bvdiemen.org 

 

Speellocaties 

Sportzaal Duran   

Ouderkerkerlaan 10 

1112 BE  Diemen 

(020) 690 1551 

 

Sporthal Diemen 

Prins Bernhardlaan 2 

1111 ET  Diemen 

(020) 699 6335 beheerder 

(020) 699 2252 kantine 


