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In de lucht, online en in de hal 
 

Beste leden, 

 

Terwijl ik dit schrijf, valt buiten al urenlang miezerige regen. De 

hittegolven van de afgelopen recordzomer zijn nu toch echt verle-

den tijd. En dat is helemaal niet erg, want voor ons als indoorspor-

ters is dit prima weer. Wij zijn al enkele weken actief in de Sporthal 

Diemen en gisteren heeft ons herenteam de eerste competitiewed-

strijd afgewerkt. Het bestuur heeft haar eerste vergadering er alweer 

op zitten. En misschien hebben jullie het al gezien: onze ver-

nieuwde site is in de lucht! Met dank aan Hemmo. Neem er vooral 

een kijkje (nog steeds https://bvdiemen.nl/ ) en wat zou het leuk zijn als jullie in de toekomst con-

tent bijdragen. Dat mag van alles zijn. Een wedstrijdverslag, sfeerbeelden van een speelavond of 

badminton gerelateerde faits divers. Daarnaast blijft de site natuurlijk een handige ingang voor on-

line aankopen via Sponsorkliks. Daarmee steun je de club en kun je een deel van het bestede bedrag 

terugverdienen. Het mes snijdt dan wel heel mooi aan twee kanten! 

Mijn project dit jaar is zelf weer eens een racket op te pakken. De eerste stappen heb ik al gezet: 

nieuwe schoenen, extra broekje en shirts. Misschien moet ik mijn rackets - zo’n 25 jaar oud – ook 

maar eens vervangen. Eerst moet ik voor mijn werk een weekje naar Rome, maar daarna moet het 

er maar eens van komen. Om in de stemming te komen heb ik op YouTube alvast naar livestreams 

badminton zitten kijken. Dat is toch het leuke van sociale media, waar je vroeger nauwelijks bad-

minton op tv zag, kun je nu dagelijks online genieten. Onder het kijken zie je jezelf dan in gedach-

ten (weer?) als een jonge badmintongod over de baan gaan. De realiteit is echter dat de spieren en 

gewrichten tegenwoordig al protesteren bij het opstaan. Daar moet ik echt iets aan doen. 

Daarom…tot ziens in de hal! 

De voorzitter 

 

 

 

 

 
 

 

 

Heren Competitie 2018/2019 

 

Omdat de Heren 1 afgelopen zaterdag (22/09) helaas geen 

compleet team op tijd bij elkaar konden krijgen staat er op de 

site www.toernooi.nl dat zij met 8-0 hebben verloren. De 

wedstrijd is echter uitgesteld en zal deze uitslag vast veel 

gunstiger voor hen worden…  😊 

https://www.toernooi.nl/sport/teammatches.aspx?id=E6CC6829-

811E-4C88-B2E0-EAF952A708E1&tid=245 

 

Vandaag, vrijdag 28 september, spelen zij thuis. Komt allemaal 

hen aanmoedigen! 

Piet Dee, competitieleider 

BELANGRIJKE DATA  

 
De komende maanden kunnen jullie 

lekker blijven badmintonnen. Want 

de eerstvolgende datum dat dit niet 

kan ligt pas in eind december (zie 

website > Agenda). 
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Overzicht speeldagen t/m 23 November 

(voor het gehele seizoen: zie onze website “Info > Zaalrooster”) 
 

dag datum tijd hal 

dinsdag 28 augustus 2018 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 31 augustus 2018 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

dinsdag 4 september 2018 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 7 september 2018 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

dinsdag 11 september 2018 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 14 september 2018 20:30-23:30 Sporthal Diemen 

dinsdag 18 september 2018 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 21 september 2018 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

dinsdag 25 september 2018 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 28 september 2018 20:30-23:30 Sporthal Diemen 

dinsdag 2 oktober 2018 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 5 oktober 2018 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

dinsdag 9 oktober 2018 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 12 oktober 2018 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

dinsdag 16 oktober 2018 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 19 oktober 2018 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

dinsdag 23 oktober 2018 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 26 oktober 2018 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

dinsdag 30 oktober 2018 20:00-22:00 Sporthal Diemen 

vrijdag 2 november 2018 20:30-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 5 november 2018 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 9 november 2018 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

maandag 12 november 2018 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 16 november 2018 20:30-23:30 Sporthal Diemen 

maandag 19 november 2018 20:00-22:00 Sporthal Duran 

vrijdag 23 november 2018 20:30-23:00 Sporthal Diemen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contact Informatie 
 
Voorzitter: 
Marcel Heilig 

Lettenburg 65 

2135 DE  Hoofddorp 

Tel.: (023) 557 0511 

voorzitter@bvdiemen.nl 

 
Penningmeester: 
Robert de Boer 

Aartje de Voseiland 4 

1382 MK Weesp 

Tel.: (06) 2425 5030 

penningmeester@bvdiemen.nl 

 
Secretaris:    
Ap de Meyer 

Overtoom 352-III 

1054 JG Amsterdam 

Tel.: (06) 4894 2570 

secretaris@bvdiemen.nl 

 
Competitieleider:   
Piet Dee 

Bloemgracht 6 

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: René Helmer, Wil-

lem Polder 

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 


