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Het zoet en het zuur… 

 

oewel er nog de nodige speelavonden zijn om naar uit te kijken loopt het seizoen toch bijna ten einde. Daarom 

alvast een korte terugblik wat de afgelopen maanden ons gebracht hebben. Om te beginnen denk ik dan aan het 

kampioenschap van ons competitieteam. Overigens alweer het derde kampioenschap in vier jaar tijd (!). Een 

unieke reeks lijkt me. Daarmee wil ik niet alleen de spelers maar ook onze trainer Fred feliciteren. Gelukkig zal Fred 

ook volgend seizoen de training verzorgen en, wie weet, wederom een kampioensteam afleveren? Daarnaast hebben we 

een serie mooie toernooien achter de rug: allereerst het invitatietoernooi, dat zowel op sportief al financieel vlak weer 

zeer geslaagd was te noemen, maar ook enkele kleine interne toernooien die Hans en Betty op de vrijdagavond organi-

seerden. De reacties op dit initiatief waren positief en we willen dit dan ook blijven doen. Natuurlijk was het ook mooi 

dat onze penningmeester tijdens de ledenvergadering een sluitende begroting wist te presenteren voor volgend seizoen, 

al was een kleine contributieverhoging wel noodzakelijk. Daarmee is de continuïteit gewaarborgd en kunnen we vol-

gend jaar alle faciliteiten bieden waaraan we de afgelopen jaren gewend  zijn geraakt: een trainer op de vrijdag, twee 

speelavonden en de mogelijkheid om competitie te spelen bij onze vereniging. Tenslotte was het zeer verheugend om te 

kunnen constateren dat een aantal jeugdspelers de vereniging trouw is gebleven nadat we vorig jaar de jeugdafdeling 

moesten opheffen. Naast al dit ‘zoet’ valt er ook het nodige ‘zuur’ te rapporteren. Zo zouden we graag wat groeien in 

ledental en is een poging om wat gunstiger speeluren te krijgen op de vrijdagavond mislukt. Tsja, er moet iets te wensen 

over blijven. Slecht nieuws van een heel andere orde bereikte ons eind april met het overlijden van Leny de Meyer, 

waar we verderop in deze nieuwsbrief even bij stil staan. 

Om niet in mineur te eindigen wil ik er tenslotte nog maar eens op wijzen dat het seizoen nog niet ten einde is. We kun-

nen nog een paar weken spelen en hopelijk zijn de weergoden ons daarbij gunstig gezind door naast de uitbundige zon-

neschijn van de afgelopen weken nog enkele koele dinsdag- en vrijdagavonden te verzorgen. Daarom nog maar eens: 

tot ziens in de sporthal! 

De  voorzitter, Marcel Heilig 

 

 

 
In Memoriam Leny de Meyer (1935 – 2011)  

 

 

Op 30 april jl. is onze oud-clubgenoot 

Leny de Meyer overleden. Zij was in de 

jaren zeventig en begin jaren tachtig 

samen met haar man Dick zeer actief 

voor de BV Diemen. Het waren jaren 

waarin badminton in het algemeen en 

onze vereniging in het bijzonder een 

enorme bloei doormaakten. De BV 

Diemen groeide in deze periode uit van 

een klein clubje enthousiastelingen naar 

een volwassen club van rond de 150 le-

den. Huize De Meyer fungeerde in deze 

periode als trefpunt en kloppend hart 

van de vereniging. Leny maakte zich 

verdienstelijk als secretaris en lid van 

de technische commissie. Het is mede aan haar inzet te danken dat de bad-

mintonsport nu al bijna veertig jaar kan worden beoefend in Diemen. Dat is 

geen geringe verdienste en de vereniging is haar veel dank verschuldigd. 

Daarnaast koestert  een aantal van ons ook persoonlijke herinneringen aan de 

hartelijke, belangstellende en goedlachse vrouw die Leny was. Wij wensen 

haar kinderen Caroline en Ap (onze secretaris) en al haar dierbaren veel 

sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. 

 

Het bestuur van de BV Diemen 
 
 

 

 
 

 
Belangrijke data 
 
Vrijdag 10 juni 2011: 

Laatste badmintonavond seizoen 

2010/2011 

 

Maandag 5 september 2011:  

start seizoen 2011/2012 

 

Vrijdag 23 maart 2012: 

Geen badminton ivm Diemer 

Operette 
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Overzicht speeldagen t/m einde seizoen 
 

dag datum tijd hal 

dinsdag 17 mei 20:00-22.00 Sporthal Diemen 

vrijdag 20 mei 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 24 mei 20:00-22.00 Sporthal Diemen 

vrijdag 27 mei 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 31 mei 20:00-22.00 Sporthal Diemen 

vrijdag 3 juni 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 7 juni 20:00-22.00 Sporthal Diemen 

vrijdag 10 juni 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

EINDE SEIZOEN 2010/2011 

    

 
 

(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:   
Piet Dee 

Bloemgracht 6 D 

1015 TH  Amsterdam 

Tel.: (020) 624 7899 

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, Elieke 

Nijhuis, 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 


