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Op de valreep 
 

Beste Leden, 

 

Al met één been staande op de valreep van het oude naar het nieuwe jaar werd onze vereniging blij verrast met een on-

derscheiding voor Betty Losekoot. Velen van jullie waren er bij toen Kai de Haan en Brigitte Wielage van de gemeente 

Diemen haar op vrijdag 25 november de pin behorende bij de Vrijwilligersonderscheiding van de Gemeente Diemen 

kwamen opspelden. Een unicum in de geschiedenis van onze vereniging en een eer die Betty beslist toekomt. Daarbij 

wil ik aantekenen dat een deel van de eer ook een beetje afstraalt op Hans, al wil die daar zelf niets van weten. Dat mag 

Hans!  

Er zijn nog meer leuke berichten te melden uit de sporthal. Wie de verrichtingen van ons competitieteam volgt, weet dat 

zij zich uitstekend weren. Een voorlopige eerste plaats in de poule is hun deel en we zijn al voorzichtig in de plaatselij-

ke bloemisterijen aan het speuren naar…. . Nou ja, laat ik mij nog maar niet uitspreken want dat brengt ongeluk. In ie-

der geval is er voldoende aanleiding om ze aan te moedigen als ze hun thuiswedstrijden spelen. 

Inmiddels hebben we de laatste bestuursvergadering van het jaar erop zitten. Er was geen uitgebreide agenda en het 

thema dat de meeste tijd in beslag was zoals de laatste jaren gebruikelijk is het teruglopende ledental. Een ontwikkeling 

die in de zeer nabije toekomst consequenties kan hebben voor het voortbestaan de vereniging: we naderen zo langza-

merhand het kritische punt. We gaan daarom de komende maanden maar weer eens proberen de Diemenaren warm te 

laten lopen voor de badmintonsport. Jullie horen er binnenkort meer over. 

Tot die tijd wens ik iedereen aangename dagen rond de Kerst en de jaarwisseling. Geniet van drank en spijzen, maar 

doe het met mate. En mochten pondjes er toch in hoog tempo aankomen dan zien we elkaar ongetwijfeld weer in de hal 

om dit euvel te verhelpen.  

Tot ziens in de sporthal! 
 Marcel Heilig (voorzitter) 

 

 
Uit de DiemerNieuws, dd. 01-12-2011 (zie ook onze website)

 

 
 

 
Belangrijke data 
 
Vrijdag 23 december 2011: 

We spelen ‘gewoon’ in sporthal 

Diemen… (Kerst is tenslotte een 

paar dagen later) 

 

 Maandag 26 december en vrij-

dag 30 december 2011: 

Geen badminton ivm  Kerstvak. 

 



 
 

Overzicht speeldagen t/m februari 
 

dag datum tijd hal 

vrijdag 2 december 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 5 december 20:00-22.00 Sinterklaasavond 

vrijdag 9 december 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 12 december 20:00-22.00 Sporthal Duran 

vrijdag 16 december 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 19 december 20:00-22.00 Sporthal Duran 

vrijdag 23 december 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 26 december 20:00-22.00 Kerstvakantie 

vrijdag 30 december 21:00-23.30 Kerstvakantie 

maandag 2 januari 20:00-22.00 Sporthal Duran 

vrijdag 6 januari 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 9 januari 20:00-22.00 Sporthal Duran 

vrijdag 13 januari 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 16 januari 20:00-22.00 Sporthal Duran 

vrijdag 20 januari 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 23 januari 20:00-22.00 Sporthal Duran 

vrijdag 27 januari 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 30 januari 20:00-22.00 Sporthal Duran 

vrijdag 3 februari 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 6 februari 20:00-22.00 Sporthal Duran 

vrijdag 10 februari 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 13 februari 20:00-22.00 Sporthal Duran 

vrijdag 17 februari 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 20 februari 20:00-22.00 Sporthal Duran 

vrijdag 24 februari 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 27 februari 20:00-22.00 Sporthal Duran 

 
(voor het gehele seizoen: zie onze website “Info > zaalrooster”) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contact Informatie 
 
Voorzitter: 
Marcel Heilig 

Lettenburg 65 

2135 DE  Hoofddorp 

Tel.: (023) 557 0511 

voorzitter@bvdiemen.nl 

 
Penningmeester: 
Frank Vlieger 

Slijkschelp 10 

1112 CX Diemen 

Tel.: (020) 600 2065 

penningmeester@bvdiemen.nl 

 
Secretaris:    
Ap de Meyer 

Windjammerdijk 98 

1086 VC Amsterdam 

Tel.: (020) 419 7502 

secretaris@bvdiemen.nl 

 
Wedstrijdleider:   
Elieke Nijhuis 

Schoorlstraat 159 

1024 PV  Amsterdam 

Tel.: (06) 4806 8722 

competitie@bvdiemen.nl 

 
Algemeen lid:   
Hemmo Visser 

Februariplein 18 

1011 MT  Amsterdam 

Tel.: (020) 694 0706 

algemeenlid@bvdiemen.nl 

 
Trainer:  
Fred van Wijck 

 

Commissies: 

Toernooien: Piet Dee, Remon 

Pontman 

Competitie: Fred van Wijck, Piet 

Dee 

 

Redactie clubblad/website: 

redactie@bvdiemen.nl 

 

 

Speellocaties 

Sporthal Diemen 

Prins Bernhardlaan 2 

1111 ET  Diemen 

(020) 699 6335 beheerder 

(020) 699 2252 kantine 

 

Sporthal Duran 

Ouderkerkerlaan 10 

1111 BE Diemen-Zuid 

(020) 690 1555 beheerder 


