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Het SERVICEBLAD is het informatieblad van de Badminton Vereniging Diemen.
Kopij inleveren (liefst digitaal) op speeldagen bij één van de redactieleden, óf sturen naar
het emailadres van de redactie: redactie@bvdiemen.org
Voor informatie m.b.t. senioren bij het secretariaat (Ap de Meyer), en voor de jeugd bij
de Jeugdcommissie (Hans Losekoot).
Bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Wedstrijdsecretaris
Bestuurslid

Marcel Heilig
Jane Pikal
Ap de Meyer
Piet Dee
Frankwin Faber

Redactie senioren
Redactie junioren

Frankwin Faber
Betty Losekoot

06 2198 6018
(020) 698 1708

redactie@bvdiemen.org
jeugd@bvdiemen.org

Jeugdcommissie

Hans Losekoot

(020) 698 1708

jeugd@bvdiemen.org

Toernooi comm.
Competitie comm.
Trainer
Jeugdtrainers

Danny Mica, Elieke Nijhuis, Daniëlle Jansen
Anton Kneefel, Piet Dee
Anton Kneefel
Anton Kneefel, Joe Nettekoven
geassisteerd door: Betty & Hans Losekoot, en de ouder-poule.

Accommodaties

Sportzaal Duran
(020) 690 1551
Ouderkerkerlaan 10, 1112 BE Diemen

telefoon
(023) 557 0511
(035) 541 7543
(020) 419 7502
(020) 624 7899
06 2198 6018

E-mail
voorzitter@bvdiemen.org
penningmeester@bvdiemen.org
diemen@badminton.nl
ccp_diemen@badminton.nl
algemeenlid@bvdiemen.org

Sporthal Diemen (020) 699 6335 beheerder / (020) 699 2252 kantine
Prins Bernhardlaan 2, 1111 ET Diemen
Speeltijden senioren:
Dinsdag

20:00 – 22:00 uur

Vrijdag

21:00 – 23:30 uur

Sporthal Diemen: vanaf 01/04/2008 tot einde seizoen
Sportzaal Duran: t/m 25/03/08
Sporthal Diemen (trainer aanwezig)

Speeltijden jeugd:
Dinsdag

16:30 – 18:30 uur

Sporthal Diemen (trainers & begeleiding aanwezig)

Gesloten dagen senioren:
14 maart, 21 maart en 29 april 2008

Gesloten dagen jeugd:
26 februari 2008

Contributie (per seizoen):
Senioren
Senioren competitie
Jeugd
Jeugd competitie
3 Maanden proef senioren
3 Maanden proef jeugd
Eenmalig inschrijfgeld

Overige gegevens:
 Postadres: Postbus 97, 1110 AB Diemen
 Internet: http://www.bvdiemen.org
 Giro 34.47.209 t.n.v. Badmintonver. Diemen
 Inschrijving KvK Amsterdam 40.531.811
 Seizoen loopt van eind aug. t/m eind mei.
 Huishoudelijk Reglement en Statuten op te
vragen bij het secretariaat
 Opzeggingen (schriftelijk) vóór einde van het
seizoen!

€ 116,=
€ 142,50
€ 76,=
€ 85,=
€ 40,=
€ 27,50
€ 10,=

Contributie dient te worden betaald vóór het begin
van het seizoen óf binnen 4 weken na inschrijving.

-3-

Inhoudsopgave

AGENDA ....................................................................................................... 5
Gesloten dagen ................................................................................................................ 5
Toernooien ...................................................................................................................... 5
Algemene Ledenvergadering .......................................................................................... 5

REDACTIONEEL ........................................................................................ 6
VAN HET BESTUUR .................................................................................. 7
VACATURE ALGEMEEN BESTUURSLID ............................................ 8
.ORG  .NL .................................................................................................. 9
ZAALROOSTER SENIOREN (TOT EINDE SEIZOEN) ..................... 10
WINNAARS VAN 24E BVD INVITATIE TOERNOOI ......................... 11
UITSLAG 24E BVD INVITATIE TOERNOOI, ZONDAG 6-4-2008 ... 12
EINDSTANDEN COMPETITIE 07-08 .................................................... 13
NIEUW TEAM DIEMEN 1, SEIZOEN 2008-2009................................. 14
DE PEN ........................................................................................................ 15
EEN BERICHTJE UIT HET JEUGDHONK.......................................... 18
ZAALROOSTER JEUGD (TOT EINDE SEIZOEN) ............................ 19
VERJAARDAGEN ..................................................................................... 20

-4-

Agenda

Gesloten dagen
Dinsdag 29 april

Geen badminton voor de senioren

Toernooien
Zondag 20 april

7e Ouder /Kind badminton toernooi
(toernooi zit helemaal vol, inschrijven kan niet meer)

Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 25 april

Zet alvast in je agenda!!!
De vergadering begint om 20 uur in het kleine zaaltje
bij de sporthal.
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Redactioneel

Beste lezers,

Met bloed, zweet en tranen is het gelukt om genoeg kopij voor een clubblad bij een te
schrapen. Er zou vaker een clubblad moeten komen, maar dan hebben we ook de hulp
nodig van de BVD-ers die niet in het bestuur zitten (zoals Naomi).
Beleef je iets leuks, tijdens badminton, op school, op het werk of tijdens de vakantie?
Typ er een stukje over op je computer en stuur het naar redactie@bvdiemen.org.
In deze editie vind je, naast de vaste onderdelen, de uitslag van het 24e BVD
invitatietoernooi (foto’s en cijfers) en een vacature voor algemeen bestuurslid.
Tot slot wil ik graag iedereen bedanken voor mijn mooie tijd bij de BVD. Na 18 jaar
komt er een einde aan dit avontuur. Ik ben nog niet verhuisd naar Zwolle, en dat zal ook
nog wel even duren, maar dit is wel mijn laatste clubblad als redacteur.

Veel leesplezier!

Namens de redactie,
Frankwin Faber
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Van het bestuur

Tussen Twee Toernooien
En toen was het zomaar weer april. Nog tweeënhalve maand en ook dit seizoen loopt alweer ten
einde. Niet dat daar op onze vereniging meteen veel van te merken is. Integendeel zou ik haast
zeggen. We hebben net ons jaarlijkse invitatietoernooi achter de rug en op het moment van
schrijven staat het ouder-kind toernooi alweer voor de deur. Twee hele leuke evenementen die
niet alleen voor de eigen leden maar ook voor badmintonners van buitenaf veel plezier bieden.
Het invitatietoernooi boodt weer de vertrouwde aanblik van een stampvolle zaal
badmintonners die zich een dag in het zweet hebben gewerkt. Elke keer als ik het meemaak gaan
mijn gedachten onwillekeurig terug naar de jaren dat ik net lid was van de vereniging. Zo rond
1986 dus, toen we tegen de 150 seniorleden hadden mèt een wachtlijst! Elke vrijdagavond was
het daarom een drukte van belang op en naast de banen. Erg gezellig en je speelde met veel
verschillende mensen van veel verschillende niveaus. Goed die tijd is geweest en we hebben een
wat meer bescheiden ledenaantal. Daarom is het zo leuk als tijdens het invitatietoernooi de hal
goed gevuld is. Mede ook omdat er in het deelnemersveld zo veel bekende gezichten schuilgaan.
Overigens is het toernooi niet alleen vanwege de sfeer en sportieve inspanning interessant voor
onze vereniging. Elk jaar weer wordt het geheel afgesloten met een behoorlijk groot batig saldo
dat een welkome aanvulling is op het verenigingsbudget.
Maar goed, sportiviteit staat voorop en wij zijn een vereniging, dus een organisatie
zonder winstoogmerk, het gaat er dus vooral om dat wij onze leden iets bieden. Dus is het mooi
dat wij ook dit jaar weer het ouder-kind toernooi spelen. Hier staat presteren iets minder op de
voorgrond en staat het spelplezier voorop! Hans en Betty zetten er net als in de voorgaande jaren
hun schouders onder en dat hun inspanningen zeer gewaardeerd worden blijkt wel uit het aantal
inschrijvingen: het toernooi zit al weken vol en er was meer belangstelling dan wij aan kunnen. Je
zou haast zeggen dat het toernooi bij voorbaat al een succes is. Maar laat ik niet op de feiten
vooruitlopen.
Tenslotte staat onze jaarlijkse ledenvergadering voor de deur. De aankondiging en de
belangrijke stukken worden jullie toegezonden over de mail. Natuurlijk hoop ik dat wij jullie in
groten getale mogen verwelkomen. Het gaat tenslotte over het beleid van de vereniging en de
vergadering is bij uitstek het moment om je stem te laten horen. Het staat trouwens al vast dat wij
tijdens deze vergadering afscheid gaan nemen van Frankwin. Hij heeft een nieuwe baan gevonden
in Arnhem en gaat verhuizen naar een ander deel van het land. Natuurlijk wil ik Frankwin bij
deze hartelijk feliciteren met zijn nieuwe baan. Maar tegelijkertijd stel ik vast dat zijn vertrek
voor ons een aderlating is. Frankwin heeft zich een groot aantal jaren verdienstelijk gemaakt voor
de vereniging. Niet alleen als lid van het bestuur, maar ook als begeleider van de jeugd en als
speler van ons eerste team. Een team dat ons dit jaar nog een kampioenschap bracht! Ook dit
clubblad, de site van de vereniging en alle nieuwsbrieven waren bij hem in goed handen. Daarbij
komt dat hij een van die leden is die nog bij ons in de jeugd heeft gespeeld en vandaar de overstap
naar de senioren heeft gemaakt. Ik herinner mij de dinsdagavonden nog dat hij samen met Jan,
Danny, Wiebe en Elieke als enthousiast jeugdspelertje door de Duranhal holde. Waar is die tijd
gebleven?
Ach ja, Frankwin bedankt voor alles en het ga je goed! En mocht je nog eens in de buurt van de
Sporthal Diemen zijn op vrijdagavond, schroom dan niet om met je racket de hal binnen te
stappen. Je bent natuurlijk altijd welkom.Tot zover.
Tot ziens in de sporthal!
Marcel Heilig
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Vacature Algemeen Bestuurslid

Wie kan het BVD bestuur aan?
Met het vertrek van Frankwin Faber is er een vacture ontstaan in het bestuur voor de
functie van Algemeen Bestuurslid. In de afgelopen jaren is Frankwin verantwoordelijk
geweest voor de website, het digitale clubblad, de verkoop van de T-shirts (met weinig
succes) en het bijwonen van de vergaderingen van de Diemerse Sportraad.
Voel jij je betrokken bij de vereniging en ben je bereid om, naast het speelplezier, iets
extra’s te doen? Meld je dan aan bij een van de bestuursleden.

Geschikt

Ongeschikt
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.org  .nl

Houd de website in de gaten, want

http://www.bvdiemen.org
wordt
http://www.bvdiemen.nl
De afgelopen jares was er nog al eens verwarring over de URL van onze website. Met
name de “.org” vormde nogal eens een probleem. Daarom heeft het bestuur heeft
besloten om http://www.bvdiemen.nl te registreren.
Op het moment van schrijven verwijzen beide URL’s nog naar dezelfde lokatie, maar
binnen niet al te lange tijd zal http://www.bvdiemen.org gaan verdwijnen.
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Zaalrooster senioren (tot einde seizoen)

dag

datum

tijd

hal

vrijdag

25 apr

21.00-23.30

Sporthal Diemen

dinsdag

29 apr

21.00-23.30

Geen badminton

vrijdag

2 mei

21.00-23.30

Sporthal Diemen

dinsdag

6 mei

20.00-22.00

Sporthal Diemen

vrijdag

9 mei

21.00-23.30

Sporthal Diemen

dinsdag

13 mei

20.00-22.00

Sporthal Diemen

vrijdag

16 mei

21.00-23.30

Sporthal Diemen

dinsdag

20 mei

20.00-22.00

Sporthal Diemen

vrijdag

23 mei

21.00-23.30

Sporthal Diemen

dinsdag

27 mei

20.00-22.00

Sporthal Diemen

vrijdag

30 mei

21.00-23.30

Sporthal Diemen

dinsdag

3 jun

20.00-22.00

Sporthal Diemen

vrijdag

6 jun

21.00-23.30

Sporthal Diemen
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Winnaars van 24e BVD invitatie toernooi

.
Deze BVD’s werden eerste in hun poule! Gefeliciteerd! Meer foto’s? Zie website!
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Uitslag 24e BVD Invitatie toernooi, zondag 6-4-2008

Baan 1 HD 1e Kl 1ste : Francis Hadisantoso/Jeffrey Ching
4de : Hans en Bas Eenink
Baan 2 HD 2e KL 1ste : Chris Elward/Dasvi Soemantri
4de : Frankwin Faber/Magiel Bruntink
Baan 3 HD 4e KL 1ste : Merlijn Epskamp/Sijtse Jongmans
4e : Hans Vlug/Ruud Franzen
Baan 4 HD 5e KL 1ste : Peter Lavalette/Danny Mica
4e : John Lim/Marcel v. Helvert
Baan 5 HD Recr. 1ste : Anton en Marten Kneefel
4e : Piet Po st/Eddy Rous
Baan 6 DD 3e Kl 1ste : Elieke Nijhuis/Monique Faber
4e : Hilly Oosterhof/Inez Achacha
Baan 7 DD 4e KL 1ste : Stephanie Losekoot/Louise Hibbel
4e : Saskia Smit/Ellis Klijn
Baan 8 DD Recr. 1ste : Saskia Wijbrands/Marjoline Lauf
4e : Renee v. Eijden/Jolanda/Snijder
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Eindstanden competitie 07-08

Diemen 1 - kampioen
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Nieuw Team Diemen 1, seizoen 2008-2009

Aangezien Monique, Magiel en Frankwin stoppen met de competitie moest er gezocht
worden naar een nieuw eerste team voor het aankomende seizoen. Het zal heel wat
planning nodig zijn om alles te regelen, maar komende seizoen bestaat Diemen 1 uit de
volgende spelers:

Dames: Elieke Nijhuis
Ilse Holtus
Danielle Jansen
Heren:

Paul Meijerink
Danny Mica
Peter Lavalette

Reserve: Ferry Peys
Veel succes!
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De Pen

Aangezien mijn moeder de pen heeft gekregen,
maar niet wil schrijven doe ik het.
Ik zal mij voor de duidelijkheid even voorstellen, ik ben Naomi en ik ben
zestien jaar. Ik woon in Baarn. Baarn? Ja, in Baarn ja. Dat ligt bij Soest,
Hilversum, Amersfoort enz.
Ik heb een aantal andere Pen-stukjes gelezen en de meeste gingen over
badminton. Nu is het probleem dat ik geen badminton speel, en er ook
helemaal niet van houd. Nu kan ik natuurlijk de gehele badmintonsport
afkraken en negatief in het licht zetten, maar dat doe ik lekker niet. Daarom
ga ik het hebben over mijn geweldige zaterdag carrière in de Bruna.
Elke zaterdagochtend om kwart voor 9 haast ik mij naar het ‘dorp’(ander
woord voor centrum bij ons), halverwege kom ik erachter dat ik mijn rode
Bruna gevaarte ben vergeten. Ik rijd als een debiel weer terug, om het ding
vervolgens uit de badkuip te vissen en voor ik hem weer vergeet aan te doen.
De eerste paar uur in de Bruna is dodelijk, en de saaiheid heerst enorm. Wat
trouwens wel een voordeel is, is dat ik alle tijdschriften uit mijn hoofd weet.
Ongeveer na elven ontwaken de ik-ga-nu-heel-irritant-doen-want-zo-ben-iknou-eenmaal mensen. Bestaan er echt mensen die ’s Ochtends als ze wakker
worden bedenken van ‘vandaag ga ik mensen irriteren, die zich de &@#!
werken’? Zijn mensen, met name vrouwen echt zo dom? Er zoeken serieus
mensen tipp-ex tussen de boeken, en als je dan zegt ‘die liggen bij de
pennen’ kijken ze je glazig aan.’Liggen die bij de pennen???’ NEEEEEE
tussen de tijdschriften nou goed! Sjonge jonge..
Er zijn ook mensen die vragen of wij kaarten verkopen, De HELFT VAN
DE WINKEL staat VOL met kaarten, maar ‘nee sorry mevrouw we
verkopen helaas geen kaarten’. Soms vraag ik me af of er een sticker met
stel mij domme vragen op mijn voorhoofd zit vastgeplakt.
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Om het over de leuke jongens al helemaal niet te hebben, ik loop de hele dag
in een rood gevaarte niet-stylish rond te banjeren. En het past niet! Volgens
mijn baas past het wel, maar goed over zijn stijl en denkwijze gaan we het
niet hebben. Maar het punt is dus, dat als er een leuke jongen komt, dat ik
dan onmogelijk vanachter de toonbank kan. Want dan ziet hij die rode
duivel. En ok, ok en het gaat natuurlijk allemaal om innerlijk. Maar Hé, het
moet ook leuk zijn om naar te kijken toch? En dat is het dus niet met een
onflatteus ding!
Soms heb je zo’n bui van vandaag ga ik elke domme vraag beantwoorden
met een grap, of met een domme weder vraag. Dat breekt lekker de dag, net
als die groente reclame. De meeste mensen stellen het alleen niet op prijs…
Al met al houd ik wel een klein beetje van de Bruna, het verdient toch lekker
centjes! En het is beter dan niets verdienen en thuis zitten toch?

Kus

P.S. Mijn moeder is Jane Pikal, die grappige mevrouw met grijze haren.
Ze is ook jullie penningmeester trouwens…

Oja, en the pencil goes to… Muriël Malonie =).
Ik kan trouwens ook niet normaal tv kijken, het is breekt de week, in plaats
van de dag. (Ik heb het over die groente reclame die ik eerder in de tekst
beschreef, even voor de duidelijkheid.)
Doeg!
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Een Berichtje uit het jeugdhonk

Hallo allemaal,
Hierbij even in het kort wat er gaande is en wat er op stapel staat voor de jeugd.

ANTON KNEEFEL
Zoals jullie misschien al weten gaat onze trainer Anton ons verlaten en gaat hij wat meer
van zijn vrije tijd genieten door leuke reisjes te maken.
We zullen zijn grappen en grollen missen en natuurlijk zijn training en warming up.

DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
De Clubkampioenschappen van dit jaar zijn in volle gaan.
Er zijn alweer de nodige teleurstellingen verwerkt en de nodige vreugde kreten gemaakt.

HET OUDER/KIND TOERNOOI
Dit toernooi waar de jeugd met een oudere hun krachten meten met andere, gaat alweer
zijn zevende jaar in.
Deze keer wordt het gehouden op Zondag 20 april 2008 van 12.00 tot 17.00 uur.
Veel hoef ik een hoop van jullie hier niet over te vertellen want ik geloof dat jullie vorig
jaar bijna allemaal aan dit gezellige toernooi hebben meegedaan.

HET JEUGDUITJE
Ons jaarlijkse jeugduitje zal ook deze keer weer aan het einde van het seizoen zijn.
Waar, Hoe,Wat en Wanneer is nog niet bekend.
Maar dat het weer een gezellig dagje wordt is zeker.
Nou dat was dan even in een notendopje wat er gaande is en wat jullie zoal nog te
wachten staat
Groetjes Hans en Betty

-18-

Zaalrooster Jeugd (tot einde seizoen)

dag

datum

tijd

hal

dinsdag

29 apr

16.30-18.30

Sporthal Diemen

dinsdag

6 mei

16.30-18.30

Sporthal Diemen

dinsdag

13 mei

16.30-18.30

Sporthal Diemen

dinsdag

20 mei

16.30-18.30

Sporthal Diemen

dinsdag

27 mei

16.30-18.30

Sporthal Diemen

dinsdag

3 jun

16.30-18.30

Sporthal Diemen
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Verjaardagen

Naam

Verjaardag

Naam

Verjaardag

Ferry Peys

25 -apr

Miranda Huang

3 -jun

Oliver Roth

29 -apr

Carmen de Lange

4 -jun

Bonnie Havekotte

8 -jun

4 -mei

Hans Pellicaan

8 -jun

Len van der Veen

9 -mei

Betty Losekoot

12 -jun

Timo van der Veen

9 -mei

Rini Kamphuis

16 -jun

Anouk van den Berg

11 -mei

Gijs Jorna

19 -jun

Eline van den Berg

11 -mei

Peter Lavalette

19 -jun

Hemmo Visser

11 -mei

Patrick Tam

20 -jun

Shaida Dietvorst

12 -mei

Piet Dee

21 -jun

John van Renesse-van Duivenbode

18 -mei

Irene Korte

22 -jun

Tessa Kole

Nancy Rengelink

20 -mei

Frans Krenn

21 -mei

Tycho Ehrhardt

27 -mei

Dani Latumaerissa

27 -mei
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