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Wintertijd 
 

Het heeft even geduurd maar hier is toch de eerste nieuwsbrief van het seizoen. Dat werd hoog tijd want de weken van 

het nieuwe seizoen rijgen zich snel aaneen en er is alweer het nodige te melden. Zo hebben we een heus intern toer-

nooi(-tje) achter de rug op de vrijdagavond. Een experiment om op deze avond eens wat andere (sfeerverhogende!?) ac-

tiviteiten aan te bieden dan het gebruikelijke trainen en vrij spelen. De reacties waren positief en gaven de organisato-

ren, Hans en Betty Losekoot, het idee dat ze er in de toekomst nog wel eens de schouders onder willen zetten. In ieder 

geval wil ik ze beiden bedanken voor dit leuke initiatief. Overigens is voor ons traditionele invitatietoernooi alweer de 

datum vastgezet zodat er voor iedereen nog een kans komt om de krachten te meten in toernooivorm.  

 

Over krachten meten gesproken: ons competitieteam bijt momenteel stevig van zich af in de competitie. Daarvan kun-

nen we allemaal zo nu en dan getuige van zijn op de vrijdagavond. Hopelijk blijven de shuttles het ook goed doen, want 

ik heb begrepen dat een paar kokers met veren van oude vermoeide ganzen zijn gebruikt die de spelers al snel om de 

oren vlogen. Zo nu en dan moet je natuurlijk in de competitie een veertje laten, maar het kan niet de bedoeling zijn dat 

het op deze manier gebeurd. Enfin, Piet Dee heeft bij onze leverancier een andere partij op de kop getikt die wat duur-

zamer zouden moeten zijn. Voor de competitiestand verwijs ik jullie naar de andere kolommen van deze nieuwsbrief. 

 

Dan nog iets over speellocaties en speeltijden. Op de vrijdag blijft alles bij het oude maar aangezien de blaashal geen 

succes was heeft het bestuur besloten daar dit seizoen geen uren meer te reserveren. Vanaf maandag 1 november spelen 

we daarom weer in de oude vertrouwde Duranhal. Inderdaad: maandag want niet alleen de locatie maar ook de avond is 

gewisseld. Qua baancapaciteit biedt de Duranhal minder ruimte maar daar staat tegenover dat de speelcondities veel be-

ter zijn en de accommodatie als geheel veel comfortabeler is dan de blaashal. We hopen en denken dat de dinsdag-

avondgroep er veel meer plezier zal hebben.  

 

Voor het overige geen mededelingen of nieuws. Behalve dat het mij deugd doet dat we na alle problemen in de aan-

loop van vorig seizoen dit jaar een veel soepeler seizoensbegin hebben gehad, waarin we vooral lekker veel en onbe-

zorgd hebben kunnen spelen. Tenslotte gaat het daar om. Wat dat betreft liggen de mooiste maanden nu in het verschiet: 

de wintermaanden. Want wat is er nu mooier dan in de ontspannen atmosfeer van een sporthal het luie zweet eruit slaan, 

terwijl buiten in de donkere, schrale winteravondlucht de sneeuwvlokken langzaam neerdwarrelen?  

 

Tot ziens in de hal! 
de  voorzitter, Marcel Heilig 

 

 
 
Foto Jeugduitje juni 2010 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(Op de website staan nog meer foto’s.) 
 

 
Belangrijke data 
 

Vrijdag 24 december 2010: 

 Kerstavond – geen badminton 

Maandag 27 december 2010: 

 Kerstvakantie – geen badminton 

Vrijdag 31 december 2010: 

Oudejaarsdag – geen badminton 

 
Competitiestand Diemen 1 
        

1 AMSTERDAM BV 4      26 - 14 

2 GORS DE BV 1      25 - 23 

3 DIEMEN BV 1      24 - 16 

4 ALMERE BV 14      19 - 21 

5 ARCADE 3      19 - 21 

6 SPACE SHUTTLE BV 1      17 - 23 

7 VSCA 1      14 - 26 

 
(Zie onze site voor meer info) 

 

http://www.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6EA2D304-A5FD-4B24-9985-311599CE9F3D&team=192
http://www.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6EA2D304-A5FD-4B24-9985-311599CE9F3D&team=355
http://www.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6EA2D304-A5FD-4B24-9985-311599CE9F3D&team=207
http://www.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6EA2D304-A5FD-4B24-9985-311599CE9F3D&team=173
http://www.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6EA2D304-A5FD-4B24-9985-311599CE9F3D&team=289
http://www.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6EA2D304-A5FD-4B24-9985-311599CE9F3D&team=275
http://www.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6EA2D304-A5FD-4B24-9985-311599CE9F3D&team=185


 

 
Overzicht speeldagen t/m eind maart 

 

dag datum tijd hal 

maandag 3 januari 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 7 januari 21:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 10 januari 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 14 januari 21:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 17 januari 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 21 januari 21:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 24 januari 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 28 januari 2 1:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 31 januari 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 4 februari 21:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 7 februari 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 11 februari 21:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 14 februari 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 18 februari 21:00-23:30 Sporthal Diemen 

 maandag 21 februari 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 25 februari 21:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 28 februari 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 4 maart 21:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 7 maart 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 11 maart 21:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 14 maart 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 18 maart Geen badm. Ivm Operette 

maandag 21 maart 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 25 maart 21:00-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 28 maart 20:00-22:00 Sporthal Duran 

 
(voor meer speeldata: 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 nieuwsbrief/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 

 


