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Een nieuw geluid ! 
 
Beste Leden, 
 
Generaties badmintonners hebben afgelopen decennia de Sporthal Diemen bevolkt en aan het begin 
van dit veertigjarig jubileumjaar mag ik jullie als fakkeldragers veel speelplezier toewensen.  
Zoals jullie merken is er veel bij het oude gebleven: Fred verzorgt de trainingen, de sporthalvloer 
kraakt nog steeds onder de zolen en de shuttles en darts vliegen ons om de oren. Toch is er om de 
dichter Gorter te citeren ook sprake van ‘een nieuwe lente, een nieuw geluid.’ Het is het vrolijke ge-
kwetter van de jeugd die vanaf acht uur actief is. Jawel, onze nieuwe jeugdafdeling kent een veelbe-
lovende start met inmiddels al 15 kinderen die enthousiast over de banen hollen. En niet alleen hun 
eigen baan, dus pas op en graag wat geduld!  
Verder zal het de oplettende speler niet ontgaan zijn dat we er dit jaar geen gemengd team maar een 
herenteam competitie speelt. Het gemengde team moest na enkele zeer succesvolle jaren de rackets 
aan de wilgen hangen omdat er door blessureleed geen volwaardig team samengesteld kon worden. 
Natuurlijk zij we blij dat we een doorstart konden maken met een herenteam. Blij en inmiddels ook 
trots op de prima prestaties die zij neerzetten.  
Tenslotte  hopen wij dat het vervroegde aanvangstijdstip (20:00 op vrijdagavond) jullie zal stimule-
ren om veel en enthousiast te komen spelen. Vandaar een welgemeend: tot ziens in de sporthal! 
.  

 
Marcel Heilig (voorzitter)  

 
 

 
DRINGENDE OPROEP:  

PENNINGMEESTER GEZOCHT! 
 
Wij zijn al een paar jaar erg blij met onze penningmeester Frank 
Vlieger, maar hij heeft aangegeven dat hij vanwege drukke 
werkzaamheden het penningmeesterschap volgend seizoen zal 
neerleggen. Het bestuur wil bij deze alle leden oproepen om se-
rieus te overwegen het stokje van Frank over te nemen. Voor in-
formatie over de taken en tijd die hieraan zijn verbonden kunt u 
zicht wenden tot Frank of een van de andere bestuursleden. Ge-
gadigden kunnen zich meteen aanmelden. 
 
NB; Reken niet op een ander, maar draag een steentje bij aan de 
organisatie van onze vereniging! 

 
Het bestuur  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LET OP         LET OP 
 
 
Op vrijdagavond tussen 20:00 
en 21:00 traint onze jeugd. 
Aangezien het aantal jeugd-
spelers gestaag toeneemt 
hebben we steeds meer banen 
nodig om ze te begeleiden. 
Zij hebben op dit uur voor-
rang op seniorleden en er 
worden daarom banen voor ze 
gereserveerd. Natuurlijk zien 
we graag dat alle banen bezet 
zijn, dus ook seniorleden blij-
ven van harte welkom op dit 
tijdstip! 

 
 

LET OP        LET OP 
 

 



 

 
 

Overzicht speeldagen t/m december 
 

dag datum tijd hal 

vrijdag 5 oktober 20:00-23:30 Sporthal Diemen 

dinsdag 9 oktober 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 12 oktober 20:00-23:30 Sporthal Diemen 

dinsdag 16 oktober 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 19 oktober 20:00-23:30 Sporthal Diemen 

dinsdag 23 oktober 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 26 oktober 20:00-23:30 Sporthal Diemen 

dinsdag 30 oktober 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 2 november 20:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 5 november 20:00-22:00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 9 november 20:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 12 november 20:00-22:00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 16 november 20:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 19 november 20:00-22:00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 23 november 20:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 26 november 20:00-22:00 Sportcentrum Duran 

vrijdag 30 november 20:00-23:30 Sporthal Diemen 

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

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

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

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

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

vrijdag 21 december 20:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 24 december 20:00-22:00 Kerstavond 

vrijdag 28 december 20:00-23:30 Kerstvakantie 

maandag 24 december 20:00-22:00 Nieuwjaarsavond 
 

(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: 
Jeugd: Betty & Hans Losekoot 
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 


