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Seizoensouverture 
 

Beste Leden, 

 

Nu we het droogste voorjaar en de natste zomer van de afgelopen honderd jaar zonder kleerscheuren zijn doorgekomen, 

is het tijd om de sportieve blik vooruit te richten want het nieuwe seizoen staat voor de deur. Het is een seizoen dat ik 

met plezier en vertrouwen tegemoet zie. Ondanks een ledental dat soms wat zorgen baart, mogen en kunnen we ‘ge-

woon’ weer een jaar naar hartenlust spelen op de maandag (dinsdag) en de vrijdag.  

   Op het moment van schrijven zit de eerste bestuursvergadering er alweer op. We hebben de voorbereidingen voor het 

nieuwe seizoen doorgenomen. Daarbij bleek dat er voldoende uitdagingen in het verschiet liggen. Het aantal senioren-

leden mag best wat hoger worden, we zouden graag wat meer leden hebben die organisatorische werkzaamheden op 

zich willen nemen en het is eigenlijk wel jammer dat we maar met één team deelnemen aan de bondscompetitie. Dit zijn 

dingen waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. Gelukkig vanuit een gezonde financiële basis die ons de tijd en 

middelen verschaft om de komende jaren te streven naar groei. Daarvoor was wel een kleine contributieverhoging no-

dig, die jullie op de laatste ledenvergadering aangenomen hebben. Overigens zijn we in vergelijking met naburige clubs 

nog steeds een vereniging die haar leden veel waar voor het contributiegeld biedt. Waarmee ik jullie er gelijk op wil at-

tenderen dat onze penningmeester deze gelden graag z.s.m. zou willen ontvangen. 

    Maar genoeg bestuurlijke muizenissen: eerst maar weer eens ontspannen een shuttle slaan. Dat kan zoals gewoonlijk 

op de maandag (dinsdag) en vrijdagavond. Op vrijdag gelukkig weer onder deskundige begeleiding van onze trainer 

Fred van Wijck. Schroom niet om bij hem de baan op te stappen! Ons competitieteam zal zeker de nodige trainingsar-

beid moeten verrichten nu ze gepromoveerd zijn naar de tweede klasse van de regiocompetitie. Ik zie hun verrichtingen 

in die klasse met belangstelling tegemoet. Rest mijn nog de hoop uit te spreken dat wij elkaar het komende seizoen veel 

zullen treffen op de baan. Dus:  

 

Tot ziens in de sporthal! 
 Marcel Heilig (voorzitter) 

 

 

 

 
27-3-2011 

 
De geweldige organisatoren van ons jaarlijks terugkerend 
BVD invitatietoernooi, Piet Dee (r) & Remon Pontman (m) 

 
 
Belangrijke data 
 
Maandag 31 oktober 2011: 

We spelen vanaf nu op de maan-

dag ipv de dinsdag. En tevens in 

sporthal Duran ipv sporthal Die-

men 

 
 

 



 
 

Overzicht speeldagen t/m november 
 

dag datum tijd hal 

dinsdag 6 september 20:00-22.00 Sporthal Diemen 

vrijdag 9 september 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 13 september 20:00-22.00 Sporthal Diemen 

vrijdag 16 september 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 20 september 20:00-22.00 Sporthal Diemen 

vrijdag 23 september 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 27 september 20:00-22.00 Sporthal Diemen 

vrijdag 30 september 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 4 oktober 20:00-22.00 Sporthal Diemen 

vrijdag 7 oktober 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 11 oktober 20:00-22.00 Sporthal Diemen 

vrijdag 14 oktober 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 18 oktober 20:00-22.00 Sporthal Diemen 

vrijdag 21 oktober 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

dinsdag 25 oktober 20:00-22.00 Sporthal Diemen 

vrijdag 28 oktober 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 31 oktober 20:00-22.00  Sporthal Duran 

vrijdag 4 november 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 7 november 20:00-22.00 Sporthal Duran 

vrijdag 11 november 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 14 november 20:00-22.00 Sporthal Duran 

vrijdag 18 november 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 21 november 20:00-22.00 Sporthal Duran 

vrijdag 25 november 21:00-23.30 Sporthal Diemen 

maandag 28 november 20:00-22.00 Sporthal Duran 

    

 
(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: 

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 


