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Nieuwe lente, bekend geluid
Beste leden,
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid”, zo luiden de beroemde beginregels uit het gedicht ‘Mei’ van Herman Gorter uit 1889. Die nieuwe lente is inmiddels weer gearriveerd – ik schrijf dit begin mei - maar jullie
zullen het moeten doen met mijn oude geluid. Want in dit stukje zal ik het hebben over de gebruikelijke zaken die horen bij deze fase van het seizoen.
Daar is om te beginnen ons competitieteam dat flink aan de tand is gevoeld en is geëindigd op de vijfde
plaats. Een bescheiden klassering die verhult dat er in veel wedstrijden behoorlijk strijd is geleverd. Volgend
seizoen mogen ze proberen dit resultaat te overtreffen. Misschien speelt er dan ook een gemengd team in de
Vierde Divisie. Er wordt hard aan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Nadere mededelingen volgen.
Mocht het lukken dan kunnen we veertien vrijdagavonden genieten van wedstrijden op niveau in de Sporthal
Diemen!
Waar we met z’n allen weer enorm van genoten hebben, was het jaarlijkse invitatietoernooi. Er werd in een
heerlijk ontspannen sfeer op het scherp van de snede gespeeld. En naast dit sportieve succes, hebben we ook
een mooi resultaat geboekt. Als extra prijs is vanaf deze editie een speciale Piet Dee wisseltrofee ingesteld,
voor de meest bijzondere prestatie. Op die manier willen we Piet in herinnering houden en zijn naam blijvend aan het toernooi verbinden. De eerste die deze beker in ontvangst mocht nemen was ons oud-lid Hans
Eenink, die in 35 jaar tijd vrijwel geen editie van het toernooi heeft gemist. Bij deze wil ik iedereen die bij de
organisatie was betrokken en onze sponsoren nogmaals bedanken!
Natuurlijk is het seizoen niet afgelopen. We spelen nog een kleine twee maanden door. Dat is inclusief de
extra speelavonden die we ook dit jaar weer willen organiseren. Dit kan omdat we nog steeds een weliswaar
kleine, maar financieel gezonde vereniging zijn. Dat kunt zelf constateren of heeft u geconstateerd tijdens
onze jaarlijkse ledenvergadering op 10 mei, 19.00 – 20.00 in de Sporthal Diemen (ik weet niet of u dit stukje
leest voordat de vergadering is geweest). Zonder verder al te veel op de inhoud van de vergadering in te
gaan, betekent het dat de continuïteit in ieder geval is gegarandeerd.
Daarom wens ik jullie niet alleen veel speelplezier de komende weken, maar ook voor het volgende seizoen
alvast …
Tot ziens in de sporthal!
De voorzitter

Heren Competitie 2018/2019

BELANGRIJKE DATA

Onze heren hebben het er redelijk goed vanaf gebracht. Voor alle
standen en info zie:

Vrijdag 10 mei:
ALV, 19:00-20:00 in Sporthal
Diemen. Komt allen!

https://www.toernooi.nl/sport/teamstandings.aspx?id=E6CC6829-811E4C88-B2E0-EAF952A708E1&tid=245

Invitatietoernooi 2019
Ons befaamde Invitatietoernooi is weer een maandje achter de
rug. De uitslagen/standen plús de foto’s staan alweer een tijdje
op onze site; https://bvdiemen.nl/toernooien-2/ & https://bvdiemen.nl/fotos/Invitatietoernooi_2019/album/index.html#

Dinsdag 27 & vrijdag 30 augustus: start badmintonseizoen 2019/2020

Contact Informatie

Overzicht speeldagen t/m 14 juni
(voor het gehele seizoen: zie onze website “Info > Zaalrooster”)
dag
vrijdag

datum

tijd

hal

10 mei 2019

20:30-23:00

Sporthal Diemen

dinsdag 14 mei 2019

20:00-22:00

Sporthal Diemen

vrijdag

17 mei 2019

20:30-23:00

Sporthal Diemen

dinsdag 21 mei 2019

20:00-22:00

Sporthal Diemen

vrijdag

24 mei 2019

20:30-23:30

Sporthal Diemen

dinsdag 28 mei 2019

20:00-22:00

Sporthal Diemen

vrijdag

20:30-23:00

Sporthal Diemen

dinsdag 4 juni 2019

20:00-22:00

Sporthal Diemen

vrijdag

20:30-23:30

Sporthal Diemen

dinsdag 11 juni 2019

20:00-22:00

Sporthal Diemen

vrijdag

20:30-23:00

Sporthal Diemen

31 mei 2019

7 juni 2019

14 juni 2019

EINDE SEIZOEN 2018/2019

START SEIZOEN 2019/2020
dinsdag 27 augustus 2019

20:00-22:00

Sporthal Diemen

vrijdag

20:30-23:00

Sporthal Diemen

30 augustus 2019
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