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Van het Bestuur

Nieuwe telling

BV Diemen goes digitaal!

Vanaf 1 februari 2006 is er een
nieuw scoresysteem. Het gaat nog
steeds om twee gewonnen games
per partij. De telling verloopt via
een rallypoint-systeem: niet alleen
de serveerder, maar ook de ontvanger kan scoren.

Beste leden van de badmintonvereniging Diemen. We staan aan
het begin van een nieuwe seizoen
en dat mag ik deze keer verkondigen in deze nieuwsbrief. Dus niet
zoals gebruikelijk in het eerste
nummer van ons clubblad.
De reden hiervoor is dat ons clubblad, zoals voor de zomerstop al
was aangekondigd, voortaan alleen
nog digitaal beschikbaar zal zijn.
Om jullie hiervan nog één keer op
de hoogte te stellen in papieren
vorm heeft het bestuur besloten
deze nieuwsbrief te verzorgen.
Er staat meteen een portie belangrijke verenigingsinformatie in – de
NAW gegevens van het bestuur en
de openingstijden- en dagen van de
sporthallen om iets te noemen –
zodat we een hopelijk vlekkeloze
overgang van hardcopy naar
digitaal clubblad kunnen verwezenlijken.
Bij deze wil ik iedereen die nog
geen e-mail adres heeft doorgegeven aan ons secretariaat vragen om
dit alsnog te doen! Ook eventuele
toekomstige wijzigingen van het
adres graag zo spoedig mogelijk
doorgeven! Mochten er leden zijn
die niet over een e-mail adres
beschikken laat het ons dan z.s.m.
weten.
Rest mij om jullie een sportief en
plezierig seizoen toe te wensen. Een
uitgebreidere aftrap van het badmintonjaar zal ik binnenkort verzorgen in het de eerste digitale versie van het clubblad, die jullie
hopelijk allemaal zullen lezen.

de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen.
Heb je ook interesse om (volgend
seizoen) competitie te spelen? Meld
je dan bij onze competitieleider Piet
Dee.

Speeldagen:
De nieuwe telling in het kort:
1. “best of three” games tot 21, met
een verschil van 2 punten per game,
met een maximum van 30 punten.
2. de service gaat over wanneer de
serveerder niet scoort
3. bij een oneven stand wordt er
vanaf links geserveerd, bij een even
stand vanaf rechts
4. het systeem geldt voor enkel- en
dubbelspel; er is geen verschil meer
tussen dames en heren
5. in het dubbelspel is er geen 2e
service meer
6. in het dubbelspel wissel je alleen
van vak als je op je eigen service
scoort
Meer details zijn te vinden op de
website www.bvdiemen.org
(zie: nieuws )

Digitaal clubblad
Vanaf dit seizoen komt het clubblad
alleen nog in digitale vorm uit. Dit
brengt een aantal veranderingen met
zich mee. Ieder seizoen zal geopend
worden met een (papieren) nieuwsbrief, met daarin belangrijke informatie over bijv speeldata en contact
informatie, maar het clubblad wordt
alleen nog online beschikbaar.
Wat niet veranderd is de vraag om
kopij

Maar voor het zover is…..
tot ziens in de sporthal!

Senioren:
Dinsdag: 20.00 - 22.00 uur
Sporthal Diemen t/m 24-10-06 en
3-4-07 t/m 19-6-07
Sportzaal Duran van 31-10-06 t/m
27-03-07.
Vrijdag 21.00 – 23.30 uur
Sporthal Diemen
Geen badminton op: 26 dec, 29 dec,
2 jan, 16 mrt, 6 apr en 4 mei
Jeugd:
Dinsdag 16.30 – 18.30 uur
Sporthal Diemen (trainers & begeleiding aanwezig)
Geen badminton op: 24 okt, 26 dec,
2 jan, 27 feb en 1 mei
Op de achterkant staat een schema
t/m eind oktober. Kijk voor het
gehele schema op de website
www.bvdiemen.org.

BVD T-shirts
De BVD beschikt over speciale
clubshirts waarop het logo van de
vereniging en van de sponsor is afgedrukt.
De shirts zijn voor iedereen te koop
voor € 8,=. Voor de competitiespelers is dit shirt verplicht tijdens
wedstrijden.
Meer info bij Frankwin Faber

Competitie
Dit seizoen heeft de BVD twee
competitieteams. één in de vierde
klasse en één in de vijfde klasse. De
thuiswedstrijden worden gespeeld
op de vrijdagavond op baan 3 en 4.
Op 22 september speelt ons 2e team

Overzicht speeldagen t/m eind oktober
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Cafe ’t Gasthuys (onze sponsor)
Piet Römer, een van Nederlands‟ bekendste acteurs, was de eerste uitbater
van dit café. Op 6 november 1977 kreeg hij van de gemeente een drankvergunning en toestemming om vrouwelijk personeel achter de bar te laten werken. Deze vergunning is te bezichtigen op een „ereplaats‟ achter in het café.
In 1979 kwam het café in het bezit van de huidige eigenaren. Het heeft zich
ontwikkeld tot een gezellige ankerplaats voor studenten, theaterbezoekers,
toeristen en andere gasten. Er kan zowel een „natje‟ als een „droogje‟ genoten
worden, en sinds de introductie van de eerste dagschotel in 1986 heeft het „t
Gasthuys een reputatie op te houden als eetcafé.
Het hele jaar rond is het er goed toeven. ‟s Winters als de kachel brandt, en ‟s
zomers op het caféterras als de zon uitbundig schijnt. En één ding is nu al bijna 25 jaar onveranderd: aan de Grimburgwal in het hart van de oude stad ligt
een van de gezelligste cafés van Amsterdam!
Je vindt ‟t Gasthuys op:
Grimburgwal 7
1012 GA Amsterdam
Tel: 020 – 6248230
http://www.gasthuys.nl/

Contact Informatie
Voorzitter:
Marcel Heilig
Lettenburg 65
2135 DE Hoofddorp
Tel.: (023) 557 0511
voorzitter@bvdiemen.org
Penningmeester:
Jane Pikal
Mozartlaan 15
3741 HT Baarn
Tel.: (035) 541 7543
penningmeester@bvdiemen.org
Secretaris:
Myra de Moor
Haardstee 189
1102 NL Amsterdam
Tel.: (020) 785 1147
diemen@badminton.nl
Wedstrijdleider:
Piet Dee
Bloemgracht 6 D
1015 TH Amsterdam
Tel.: (020) 624 7899
ccp_diemen@badminton.nl
Algemeen lid:
Frankwin Faber
Clarissenhof 91
1115 CC Duivendrecht
Tel.: 06 2198 6018
algemeenlid@bvdiemen.org
Trainers:
Anton Kneefel, Joe Nettekoven
Commissies:
Toernooien: Piet Dee, Remon
Pontman, Myra de Moor, vacature
Competitie: Anton Kneefel, Joe
Nettekoven, Piet Dee
Jeugd: Hans Losekoot
Redactie clubblad:
redactie@bvdiemen.org
Website:
webmaster@bvdiemen.org
Speellocaties
Sportzaal Duran
Ouderkerkerlaan 10
1112 BE Diemen
(020) 690 1551
Sporthal Diemen
Prins Bernhardlaan 2
1111 ET Diemen
(020) 699 6335 beheerder
(020) 699 2252 kantine

