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Een afscheid en een nieuw jaar 
 

Beste Leden, 
  

De jaarwisseling ligt al enige tijd achter ons en de kerstspullen staan alweer op zolder. Toch wil ik bij deze 

namens het bestuur iedereen nog het beste wensen voor 2014. En hieraan zou ik het nodige toe willen voe-

gen, maar eerst wil ik enkele woorden wijden aan het overlijden, in Indonesië op drieëntachtigjarige leef-

tijd, van onze oud-trainer Anton Kneefel.  

Anton heeft ruim tien jaar de trainingen van onze vereniging geleid tot hij in 2008 stopte omdat hij samen 

met zijn vrouw nog mooie reizen wilde maken. Die reizen heeft hij gemaakt, vooral naar zijn geliefde Indo-

nesië. Het is daar dat hij op 9 december 2013 aan een hartaanval is bezweken. Wij herinneren ons Anton 

als een kundige, enthousiaste trainer die met veel gevoel voor humor de leden wist te verleiden om een 

uurtje te gaan trainen. Daarbij sloeg hij tot het einde toe zelf een shuttle mee alsof de jaren voor hem niet 

telden. Zijn gevoel voor humor, wijsheid en innemende persoonlijkheid maakten hem voor ons tot een zeer 

geliefde, onvergetelijke trainer. ‘Pa Kneefel’ voor degenen die hem wat beter kenden. Ook nadat hij als trai-

ner was gestopt, kwam hij zo nu en dan nog langs in de Sporthal Diemen. Hij was een vaste deelnemer aan 

ons dubbeltoernooi. Dit jaar zal hij daar niet meer bij zijn. Wat ons rest zijn de vele goede herinneringen. 

Anton, rust zacht. 

Natuurlijk gaat het leven gewoon door en daarom ook aandacht voor het seizoen dat voor ons ligt. Ons he-

ren competitieteam staat fier bovenaan in de poule en kan met nog één wedstrijd te gaan niet meer inge-

haald worden. Een prachtig resultaat waarmee ik de heren alvast wil feliciteren. Dan iets om reikhalzend 

naar uit te kijken: op zondag 6 april organiseren we weer ons traditionele dubbeltoernooi. Ongetwijfeld zul-

len zich weer vele spelers uit de omtrek opgeven voor deelname. Ik hoop dat op het toernooi ook een 

flinke vertegenwoordiging van onze vereniging actief zal zijn. Ten slotte zijn we voorzichtig al wat begonnen 

met de voorbereiding van de jaarlijkse ledenvergadering, maar daarover later meer. Tot die tijd en tussen-

door zijn er nog veel reguliere speelavonden waar we de benen kunnen strekken. Daarom, tot ziens in de 

sporthal! 

 

Marcel Heilig (voorzitter)  
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BELANGRIJKE DATA  

 

Dinsdag 25 maart is de ‘wis-

seldag’ dat wij weer in Sport-

hal Diemen spelen (ipv op de 

maandag in Sporthal Duran). 

 

Zondag 6 april BVD Dubbel-

toernooi; de 30e alweer! Het 

leukste toernooi van het jaar 

en nu met nóg mooiere prij-

zen!  
 
 



 

Overzicht speeldagen t/m april 
 

dag datum tijd hal 

maandag 27 januari 20:00-22:00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 31 januari 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

maandag 3 februari 20:00-22:00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 7 februari 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

maandag 10 februari 20:00-22:00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 14 februari 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

maandag 17 februari 20:00-22:00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 21 februari 20:30-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 24 februari 20:00-22:00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 28 februari 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

maandag 3 maart 20:00-22:00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 7 maart 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

maandag 10 maart 20:00-22:00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 14 maart 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

maandag 17 maart 20:00-22:00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 21 maart Geen badminton 1e Diemer Operette 

dinsdag 25 maart 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 28 maart 20:30-23:30 Sporthal Diemen 

dinsdag 1 april 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 4 april 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

dinsdag 8 april 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 11 april 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

dinsdag 15 april 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 18 april 20:30-23:30 Sporthal Diemen 

dinsdag 22 april 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 25 april 20:30-23:30 Sporthal Diemen 

dinsdag 29 april 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

 
(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: 
Robert de Boer 

Lucky Lukestraat 55 

1336 MK Almere 

Tel.: (06) 2425 5030 

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 


