
	  

Contact	  	  of	  informatie?	  	  
We	  spelen	  iedere	  woensdag	  avond	  
van	  19.00	  uur	  tot	  22.00	  uur	  in	  het	  
Hof	  van	  Salland,	  Dorpsstraat	  30,	  	  
Diepenveen	  	  
	  
Waar	  kun	  je	  ons	  vinden?	  	  
Je	  kunt	  ons	  dan	  volgen	  via	  	  
	  
Facebook.:	  DSC	  badminton	  	  
www.dscbadminton.nl	  	  	  
	  
	  

Activiteiten	  in	  2013	  
9	  en	  16	  januari	  :	  inloopavonden.	  
Woensdagen:	  wekelijkse	  speelavonden	  
Koninginnedag:	  activiteit	  op	  de	  braderie	  
Medio	  september:	  toernooi	  en	  feestavond	  
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	   Wat	  je	  nog	  meer	  moet	  weten?	  

Dat we spelen op de woensdag in het Hof Van Salland 
in Diepenveen.  
Speeltijden zijn van 19.00 uur tot 22.00 uur.  
De contributie per 4 maanden €31.00 is. 
Dat we een recreatieve vereniging zijn. 
Dat we ook een gezellige 3e helft hebben. 
Dat we uitwisselingen organiseren met andere 
verenigingen. 
We dit jaar een clinic willen organiseren doen met een 
badmintontopspeler. 
 

Hopelijk	  tot	  	  snel,	  want	  we	  kunnen	  altijd	  
wel	  talenten	  en	  gezellige	  mensen	  



	  

	  

	  

 
 
Het leuke van badminton is dat iedereen het kan. Althans, een beetje. Iedereen 
heeft wel eens op een mooie zomeravond een shuttle geslagen. Met de bedoeling 
om hem zo lang mogelijk in de lucht te houden. En veel mensen speelden ook wel 
eens een wedstrijdje. Gewoon voor de lol. Niet zelden zijn het mooie 
herinneringen, die vermengd zijn met een mooie zonsondergang op die ene 
camping in Frankrijk en een goed glas wijn. 
 
Dat gevoel bieden wij u iedere week. Want wie komt badmintonnen bij DSC 
Diepenveen, ervaart de lol van het badmintonspel, maar ziet dat er ook veel meer 
is. Badminton is een spel waarin kracht en rust, behendigheid en snelheid, 
spelinzicht en bluf hand in hand gaan.  Dat maakt het zo’n leuke sport. Bij DSC 
Diepenveen combineren we dat met laagdrempeligheid en plezier. 
 
Het leuke van badmintonnen in Diepenveen is namelijk de ongedwongen en open 
sfeer.  De zaal is de hele avond open en wie wat later wil komen, komt iets later. 
Het is recreatief zoals het moet zijn. Want als we spelen, doen we dat fanatiek. Dat 
maakt badminton de ideale uitlaatklep na een dag werken. Wie daarna nog wat wil 
blijven drinken in het Open Hof is van harte welkom. En zo kan ook dat glas wijn, 
dat u zich herinnert van die zwoele zomeravond waarop u een shuttle sloeg met 
uw geliefde, vanzelf op tafel op komen.  
 
Ik hoop u snel te ontmoeten bij de badmintonvereniging van DSC Diepenveen, 
 
Jan-Willem Wesselink 
voorzitter 
	  

Al	  20	  jaar	  lid	  
	  

 
Via mijn partner Jan die al bij DSC badminton speelde, ben ik in 1992 lid 
geworden. Destijds nog in het  “oude” Dorpshuis in Diepenveen. In die tijd werd 
er zowel competitie als recreatief gespeeld. 
 
In 1998 is het Dorpshuis verbouwd waardoor wij een jaar lang in een gymzaal 
van een school op Keizerslanden hebben gespeeld. Nadat wij weer gebruik 
konden maken van de sporthal van het nieuwe Dorpshuis was de mogelijkheid er 
weer om na het spelen gezellig met elkaar na te praten in het café. Want het spel 
badminton is nog steeds leuk maar ook de gezellige “3e” helft is een reden dat ik 
nog steeds lid ben.  
 
Dit jaar ben ik 20 jaar lid en over 5 jaar hoop ik mijn 25-jarig jubileum te vieren. 
 
Dinie Braakhekke , trouw lid 
 

Elke	  week	  een	  zwoele	  zomeravond	  
	  

2013	  is	  het	  jaar	  van	  ons	  40	  jarig	  jubileum.	  
Als	  vereniging	  willen	  we	  ons	  profileren	  met	  
leuke	  activiteiten.	  Zoek	  je	  een	  
ondernemende	  vereniging	  en	  vind	  je	  
badminton	  op	  recreatie-‐	  niveau	  leuk,	  kom	  
dan	  bij	  ons.	  	  

	  

Doe	  mee	  op	  9	  en	  16	  januari	  
Goede voornemens voor 2013?  
Als het gaat om meer bewegen en 
sporten kunnen wij jou helpen. Bij badminton kun 
je zoveel mogelijk bewegen als je wilt.  
Om je bekend te maken met onze vereniging en 
sport hebben we 2 inloopdagen gepland. 
Woensdag 9 en 16 januari ben je van harte 
welkom. We beginnen om half 8.  
Het programma bestaat uit een badminton- 
parcours waarbij je uitleg van het spel krijgt en zelf 
oefent. Ook kun je natuurlijk vrij spelen.  
Onze sportzaal bevind zich in Kom dus naar het Hof 
van Salland in Diepenveen. 
	  	  


