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Beste Leden, 

 

De laatste keer van het seizoen zit er inmiddels weer op. We kunnen nu met zijn allen weer 

lekker op vakantie en dan goed uitgerust naar het nieuwe seizoen. 

Voor degene die door willen spelen, bij BC Flair en Drop Shot is er zomer badminton. Kijk op 

hun website voor tijden. 

 

Wij beginnen weer op 25 augustus in de huidige hal bij Tommy. 

Zoals de planning van de gemeente er nu uit ziet gaan we in het nieuwe jaar over naar de 

nieuwe sporthal. Helaas zal Tommy niet meegaan naar de nieuwe sporthal. Sportfondsen 

gaat in de nieuwe hal zelf de kantine beheren, dus dat zal voor ons wel even wennen worden. 

Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. 

Er komt een afscheidsavond voor Tommy en de hal, hierover krijgen wij en ook u later nog 

informatie. 

 

Wat betreft de nieuwe hal: Het bestuur heeft al een blik in de nieuwe hal mogen werpen en 

het ziet er allemaal zeer gelikt uit. 

Wij hebben er zin an ! 

 

Tot ziens in het nieuwe seizoen !  

 

André 

 



 
 

 
 

 
 
Voor jullie het laatste clubblad van dit seizoen... En van deze redactie.  
Zoals jullie wellicht gemerkt/gehoord hebben ben ik halverwege dit seizoen bij een andere club gaan 
spelen (te weten De Vliegende Shuttle in Hoofddorp). Daarom heb ik besloten te stoppen met het 
clubblad.  
 
In dit clubblad nog volop nieuws van de jeugdcommissie, acitiviteitencommisse, de pen, verjaardagen 
en nog meer!!  
 
Ik wens iedereen een hele fijne zomer!!  
 
Veel leesplezier.  
 
Hartelijke groeten van de redactie,  
Aukje 
 
 
OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP 
Aan alle leden.. Voor volgend seizoen zijn we op zoek naar een nieuwe redactie voor het clubblad!  
Wat houdt het in? 5 keer per jaar een mail rondsturen voor het inzamelen van stukjes en dan 
ongeveer 1 avond werk om het clubblad in elkaar te zetten.  
Het is erg leuk om te doen, maar na een aantal jaar is het genoeg geweest en tijd om het stokje over 
te dragen aan iemand anders.  
Ben je geinterresserd neem dan contact op met het 
bestuur! 



 
 

 

 

Mijn naam is Petra Ouwehand en ik ben 40 jaar. Ik woon 

met mijn man ( Kees) en 2 zoontjes ( Bart en Jasper) in 

Lisse sinds 2002. Ik ben geboren in Haarlem en heb tot 

mijn 17e in zwanenburg gewoond. Ik heb daar de 

basisschool gedaan en in Amsterdam de mavo gehaald. 

Wat ik later wilde worden was voor mij, na het zien van 

een televisie uitzending over verstandelijk gehandicapten, 

al snel duidelijk. Ik wilde ook werken met mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Zo ben ik terecht gekomen in Noordwijk, waar op de Willem van de Berghstichting (zoals het toen 

heette ) een opleiding intern werd aangeboden. Ik ben daar naar toe gegaan op mijn 17e en gestart 

met de opleiding wat gecombineerd werd met werken in de praktijk. 

Het werk is geweldig, maar als ik erop terug kijk is 17 toch nog wel jong om de verantwoordelijkheid 

te dragen voor 12 meervoudig gehandicapten. Het is me goed af gegaan, dat kan ik na 23 jaar wel 

zeggen. Ik heb daar hele leuke, maar ook zeer intensieve periodes meegemaakt, wat de zorg 

afwisselend en bij vlagen ook wel zwaar maakte.  

De zorg veranderde en ook met de komst van mijn zonen veranderde ook ik en ging het werken in de 

weekenden en de avonden mij tegen staan. Het was een hoop geregel om, als ik werkte, de kinderen 

op hun sporten te krijgen en ook nog tijd met elkaar door te brengen. 

Hierop heb ik besloten een verkorte opleiding tot doktersassistent te volgen en na mijn stage kon ik 

aan de slag ij huisartsen praktijk Derks. Hier heb ik het ontzettend naar mijn zin en leer nog elke dag 

veel bij.Het contact met de mensen in de zorg mis ik nog wel eens. 

Wat betreft mijn sport verleden kan ik (helaas) kort zijn. Als meisje intensief ballet (klassiek en jazz) en 

majorette gedaan. Op een gegeven moment is dat klaar en toen andere dingen gaan doen, maar niet 

meer sporten. 

Ik heb de laatste jaren gezegd: als ik ga sporten lijkt badminton mij wel leuk. Bart ( oudste zoontje) is 

gaan badmintonnen omdat hij zijn draai niet kon vinden bij de voetbal en na het ouder/kind toernooi 

heb ik dan ook inderdaad de stap gemaakt. Ik vind het leuk, maar merk ook dat het niet hebben van 

conditie en het wel hebben van te veel gewicht het toch nog wel zwaar maakt.  

 

De pen wil ik graag overdragen aan…………………………Pieter Hoek 



 

 

 

 

We kregen het verzoek weer een stukje aan te leveren voor het laatste clubblad !!??  Laatste clubblad 

alweer ? Het seizoen is omgevlogen. 

Ook dit seizoen hebben wij weer veel plezier beleefd aan het organiseren van de toernooitjes die 

hebben plaatsgevonden. Het waren er misschien niet zo veel en het aantal deelnemers niet zo groot, 

maar in ogenschouw nemende dat het ledenaantal ook niet meer is wat het was, hoor je ons absoluut 

niet mopperen. Jullie hebben weer heel enthousiast meegedaan en dat is voor ons een hele goede 

reden om er weer seizoen aan vast te plakken ! 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, staat er nog een laatste toernooitje op stapel om het seizoen 

gepast uit te luiden….en wel op 30 juni : de vakantie kan daarna echt beginnen !! 

Wij hopen natuurlijk dat het weer een hele gezellige avond wordt en hebben ons voorgenomen in het 

nieuwe seizoen onze best te doen er weer wat leuke (thema)avondjes tegenaan te gooien (ideetjes 

hiervoor blijven welkom !!) 

Het zal ook in dat opzicht een spannend seizoen worden, we gaan tenslotte halverwege over naar de 

nieuwe sportaccommodatie ! De tijd zal leren hoe dit allemaal zal gaan verlopen, maar een ding is 

zeker : Tommie gaan we zeker missen !! 

Rest ons jullie een hele fijne vakantie toe te wensen en we hopen jullie uiteraard weer heelhuids en in 

goede conditie terug te zien in het nieuwe seizoen !! 

   

Groeten van de aktiviteiten commissie : 

Koos en Ellen 



 

 
Jeugdcompetitie 2013-2014. 

 
 
 
Zoals al eerder dit jaar geschreven zijn er dit jaar drie jeugdteams actief geweest in de competitie 
voor de jeugd. Team 1 en team 2 in de Jeugdcompetitie en team 3 in de Opstapcompetitie. 
 
In tegenstelling to vorig jaar, ging voor alle jeugd teams op zondag 2 maart 2014 de competitie van 
start 
Gedurende de daarop volgende maanden werden er diverse wedstrijden thuis en uit gespeeld. Op 25 
mei eindigde voor 2 teams, team 1 en team 3, thuis de competitie. Voor team 3 was dat helemaal 
feest, want zij werden in de laatste wedstrijd kampioen! 
 
Team 2 moest nog een wedstrijd in halen en speelde op 31-mei de laatste wedstrijd, maar dan uit. In 
de groep waar team 2 uitkwam, was het ook spannend. Drie teams stonden zeer dicht bij elkaar in de 
ranglijst. Ook Lisse 2 kon in de laatste wedstrijd nog kampioen worden als ze zouden winnen. Helaas 
gebeurde dat niet. Maar, zij zijn toch op een hele mooie derde plaatst geëindigd. 
 
Ik heb vele wedstrijden gezien en kunnen ervaren dat veel kinderen vaak met plezier (soms wat 
minder… als er was verloren) hun wedstrijden hebben gespeeld. 
Ik heb ook veel partijen / uitslagen gezien, waarbij Lisse net aan het korste eind trok. Regelmatig zag 
ik uitslagen met 2, 3 punten verschil… maar net verloren. Helaas. 
 
Het betekent wel, dat men aan elkaar gewaagd was. En dat is natuurlijk leuker spelen, dan wanneer 
er een erg groot verschil in sterkte zit. 
 
 
Een team kampioen, een team dat in de race was om ook kampioen te worden…. Een geslaagd 
seizoen zou ik zeggen. 
 
 
Wie de precieze uitslagen e.d. wil na slaan, kan dat doen door naar de site van Badminton Nederland 
te gaan en te zoeken/kijken bij “Voorjaarscompetities Regio ZuidWest 2013-2014”. 
 
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/clubteams.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-
2B86E07359BF&cid=29 
 
 
Marc Strobbe 
 



De standen aan het eind van het seizoen: 
 

Standen 

Jeugdcompetitie U17-II - Jeugd U17-II afd 2 

  Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies 
Wedstrijde
n 

Games Punten 

1 Dynamo Sassem, BC J2 60 10 10 0 0 60 - 20 127 - 52 3463 - 2772 

2 Wassenaar, BC J2 53 10 7 1 2 53 - 27 118 - 62 3410 - 2937 

3 Lisse, BV J1 40 10 4 3 3 40 - 40 90 - 89 3084 - 3070 

4 Hillegom, BC J4 35 10 2 3 5 35 - 45 71 - 96 2797 - 2817 

5 Apollo, BC J1 33 10 2 3 5 33 - 47 77 - 104 2989 - 3276 

6 Merenwiek, BC J2 19 10 0 0 10 19 - 61 41 - 121 2262 - 3133 

Jeugdcompetitie U13 - Jeugd U13 afd 6  

  Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies 
Wedstrijde

n 
Games Punten 

1 Drop Shot, BC J5 48 8 6 2 0 48 - 16 101 - 38 2693 - 2045 

2 Randstad, BC J7 45 8 5 3 0 45 - 19 95 - 46 2619 - 2061 

3 Lisse, BV J2 44 8 4 1 3 44 - 20 94 - 43 2603 - 1932 

4 Onder Ons, BV J9 13 8 1 1 6 13 - 51 30 - 109 1817 - 2729 

5 Mix, BC J6 10 8 0 1 7 10 - 54 26 - 110 1731 - 2696 

Opstapcompetitie Groep 3 - groep 3 afd 1  

  Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies 
Wedstrijde

n 
Games Punten 

1 Lisse, BV O1 62 10 9 0 1 62 - 18 132 - 53 3590 - 2692 

2 Hillegom, BC O1 49 10 6 2 2 49 - 31 107 - 73 3282 - 3107 

3 Zeemeeuwen, BC de O12 46 9 5 2 2 46 - 26 99 - 63 2992 - 2711 

4 Verburch, BV O1 29 10 2 2 6 29 - 51 67 - 113 2904 - 3333 

5 Mix, BC O11 28 10 2 3 5 28 - 52 73 - 108 3107 - 3378 

6 Flair, BC O1 18 9 0 1 8 18 - 54 47 - 115 2482 - 3136 

 

 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&draw=16
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=87
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=83
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=86
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=85
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=84
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=82
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&draw=41
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=222
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=224
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=225
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=226
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=223
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&draw=70
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=500
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=497
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=499
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=498
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=501
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/team.aspx?id=6199BF80-3392-44D3-B5DD-2B86E07359BF&team=496


Kampioens team 3 gehuldigd op Diploma dag 2014. 
 
 
Op de diplomadag zaterdag 7 juni 2014, zijn voordat de diploma’s werden uitgereikt, de spelers van 
team 3 in aanwezigheid van ouders, familie, belangstellenden en de andere deelnemers aan de 
diploma dag gehuldigd. 
 
Het feit dat team 3 afgelopen seizoen in hun groep in de opstap competitie kampioen is geworden, 
kon natuurlijk niet zomaar voor bij gaan. 
 
De kampioenen, Tim van der Vaart, Bram van Rooyen, Guus Oomen en Stef van Lierop kregen voor 
hun prestatie onder groot applaus een leuke beker uitgereikt. 
 
Allen natuurlijk van harte gefeliciteerd. 
 
 
Marc Strobbe 
 
 
 
 

 
 

Vlnr. Tim van der Vaart, Bram van Rooyen, Guus Oomen, Stef van Lierop. 

 



Diploma dag 2014. 
 
 
Een heel jaar lang getraind en geoefend om slagen, spelregels en hoe je moet spelen in een wedstrijd 
(tactiek) onder de knie te krijgen. Mee doen aan de competitie en dan aan het eind van het seizoen 
op voor het diploma. 
 
Ook dit jaar werd er weer een diploma dag georganiseerd. 
Zaterdag 7 juni 2014, traden 14 kinderen aan om hun kunde en kennis ten toon te spreiden aan 
ouders en familie. 
Op vier velden deden zij hun best om hun diploma te halen. En ze werden niet teleurgesteld. Allen 
voldeden aan de eisen die voor het behalen van het betreffende diploma staan. 
 
De geslaagden: 
 
Diploma 1 Kaj Bakker 
  Sophie van der Linden 
  Bart Ouwehand 
  Eva van der Vaart 
 
Diploma 2 Stef van Lierop 
  Fons Oomen 
  Guus Oomen 
  Tim van der Vaart 
 
Diploma 3 Matthijs Dol 
  Bram van Rooyen 
  Jesse van Vliet 
 
Diploma 4 Elise van den Haak 
  Lucas Philippi 
 
 
 
Allen natuurlijk van harte gefeliciteerd. 
 

 
Marc Strobbe 



 
 

 
 
 
 
De Yonex Dutch Open is het enige Grand Prix-toernooi, dat Nederland kent. Het evenement heeft een 
zeer lange traditie in de internationale badmintonwereld. Het is wijd en zijd bekend. Het maakt deel 
uit van het circuit van de Badminton World Federation. Er doen spelers mee uit de meeste toplanden. 
Vooral Europa en Azië zijn meestal sterk vertegenwoordigd. En natuurlijk zijn jaarlijks de Nederlandse 
toppers van de partij. 
 
 
Yonex Dutch Open 2014 
 
Datum: 7 t/m 12 oktober 2014 
Waar:  Topsportcentrum Almere 
 
 
Hou de website http://www.dutchopen.nl in de gaten.  
Kaarten in de voorverkoop met korting! 
 

 
    

http://www.dutchopen.nl/


 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Op de valreep van het seizoen verwelkomen wij 

Anouk Oudshoorn  

 (terug van weggeweest!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

Zaterdag 24 mei was het weer zover, de RABO verenigingsfietsdag.  Ongeveer 21 fietsers 

hadden zich aangemeld om 15 km of 30 km te fietsen om de kas te spekken voor onze 

club. Rond 9.30 uur vertrokken wij van Sportpark ter Spekke, een gezellig groepje jeugdleden 

met ouders, die de 15 km gingen fietsen en een groepje senioren leden die de 30 km gingen  

trotseren. De weergoden waren met ons, het was heerlijk om te fietsen. 

De uiteindelijke opbrengst van deze fietsdag was € 155.00!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



JANTJE BETON!! 

 

Het is al weer een tijdje geleden, maar in februari 

hebben wij gecollecteerd voor Jantje Beton.  

Het was de slechtste week om te collecteren, want 

we zijn twee avonden drijfnat geregend, op maandag en vrijdag. 

Wegens te weinig animo moesten wij de dinsdagavond laten schieten, met een vijftal  

jeugdleden en ouders, bestuur en jeugdbegeleiding hebben wij toch nog een bedrag  

opgehaald van € 398.56, waarvan de vereniging € 195.33 gestort krijgt op de rekening. 

Volgend jaar rekenen wij uiteraard op iedereen! 

 

Jeannette Mesman 

(penningmeester) 

 

 

 

 

 

 

 S – M - L 

De shirts kosten € 16.50 

Heb je interesse stuur een mailtje naar  

mesmanjmc@ziggo.nl 

 

mailto:mesmanjmc@ziggo.nl


 

 

 

 

In de mei vakantie was de eerste editie van de Jeugd Vakantie Sportweek, wij als   

badmintonvereniging waren benaderd om clinics te organiseren.  Er was al aangegeven vanuit de  

organisatie dat Internationaal jeugd-kampioene Imke van der Aar bereid was een gastles te geven.  

“Onze “ internationale veteranenkampioen Sandra kroon en jeugd-trainster Aukje Beelen waren ook 

bereid om de resterende dagen de clinics te begeleiden . 

Vanwege het grote aanbod van verschillende sporttakken was er een klein ( 7 badmintonnertjes),  

maar wel heel enthousiast, groepje die zich aangemeld hadden voor het badminton.  

Wij vonden het zeer geslaagd! We willen uiteraard onze vrijwilligers hartelijk bedanken!! 

 



 

Huishoudelijk reglement 

 

LIDMAATSCHAP 

 

Als u lid wil worden van onze Vereniging kom dan eens langs op één van de speelavonden. U kunt 

dan gratis drie avonden meedoen. Het enige wat u nodig hebt is sportkleding, sportschoenen voor 

in de zaal en een racket. Heeft u nog geen racket? Dan kunt u er één van ons lenen. 

 

Bent u enthousiast geworden dan kunt u zich aanmelden voor het lidmaatschap van de Vereniging 

door het inschrijfformulier in te vullen. Het formulier is te downloaden op onze website 

www.bvlisse.com of aan te vragen bij de ledenadministratie: 

 

Badminton Vereniging Lisse 

t.a.v. Jeannette Mesman – ledenadministratie 

Darwinplantsoen 14 

2163 KM Lisse 

e-mail: mesmanjmc@ziggo.nl 

 Mocht u nog vragen hebben of willen weten wanneer u het beste kunt komen kijken of meespelen, 

stuur dan een e-mail naar secretaris@bvlisse.com. 

Als u lid wordt van Badminton Vereniging Lisse houdt dan rekening met het volgende: 

 Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van enig jaar. 

 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  

 Leden zijn contributie verschuldigd. De betalingstermijn van de contributie is 30 dagen na 

factuurdatum. Bij het verstrijken van deze betalingstermijn wordt bovenop het 

contributiebedrag € 10.00 (incasso)kosten in rekening gebracht. 

 Leden verplichten zich voor het hele seizoen. Indien een lid voor een langere periode geen 

gebruik kan maken van de speelfaciliteiten binnen de Vereniging (door blessure of 

overmacht) kan men bij het Bestuur schriftelijk en met redenen omkleed een slapend 

lidmaatschap aanvragen. Men kan het slapend lidmaatschap alleen aanvragen als men 

langer dan twee maanden al geen gebruik heeft kunnen maken van de speelmogelijkheden. 

Met de aanvraag tot het slapend lidmaatschap heeft het lid de intentie om weer te gaan 

spelen. Zegt het lid alsnog het lidmaatschap op na een periode van slapend lidmaatschap, 

dan heeft het bestuur het recht om alsnog de contributie voor deze periode te innen. 

Zodra het lid weer gebruik kan maken (of maakt) van de speelmogelijk-heden dient het lid 

dit aan te geven bij de ledenadministratie. Een slapend lid kan geen gebruik maken van de 

speelfaciliteiten of competitie spelen. Het Bestuur besluit in alle gevallen of een slapend 

lidmaatschap wordt verleend. Slapende leden betalen eenmalig € 5,00 administratiekosten 

plus de voor het lid geldende NBB bondscontributie.  

 Leden dienen een pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie ten behoeve van het 

pasje voor het afhangbord.  

 Leden dienen een verhuizing of wijziging van e-mailadres te melden bij ledenadministratie. 

 

 

http://www.bvlisse.com/
mailto:mesmanjmc@versatel.nl
mailto:secretaris@bvlisse.com


BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  

 

Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden de volgende spelregels: 

 Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail worden opgezegd, drie maanden 

voor aanvang van het nieuwe seizoen (dus vóór 1 mei), bij de ledenadministratie. 

Badminton Vereniging Lisse 

t.a.v. Jeannette Mesman – ledenadministratie 

Darwinplantsoen 14 

2163 KM Lisse 

e-mail: mesmanjmc@ziggo.nl 

 Opzeggen kan gedurende het hele jaar, maar wordt pas effectief na afloop van het 

seizoen.  

 Wanneer voor 1 mei van enig jaar niet wordt opgezegd dan verbindt het lid zich 

automatisch voor het hele volgende seizoen.  

 Het Bestuur kan in uitzonderingsgevallen een schriftelijke opzegging na 1 mei honoreren. 

Het lid dient daartoe vóór 1 augustus op te zeggen en dit verzoek tot beëindiging van het 

lidmaatschap met redenen te omkleden (m.n. waarom de deadline van 1 mei niet kon worden 

gehaald). Het Bestuur beoordeelt de opzegging en kan aan een positieve beslissing op het 

verzoek voorwaarden stellen. Naast de voorwaarden die het Bestuur kan stellen is de 

Vereniging helaas altijd genoodzaakt     € 35,00 administratiekosten in rekening te 

brengen.  

 

Toelichting:  

In de laatste drie maanden van het verenigingsjaar worden er financiële verplichtingen aangegaan 

voor het volgende seizoen; bijvoorbeeld de huur van de zaal, het inhuren van de trainers en het 

bestellen van shuttles. Dit alles is gebaseerd op het ledenaantal. Daarom is de Vereniging 

genoodzaakt bovenstaande regels te stellen en toe te zien op strikte naleving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mesmanjmc@versatel.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

     
 

 1 
 

2 3 
 

4 5 6 7 

Thijmen 

Paardekooper 

8 

9 10 
 

11 12 13 14 
Jan Kik 

Peter v.d. 

Ploeg 

15 
 

16 
 

17 
 

18 19 20 21 22 
Albart 

Passchier 

23 24 
 

25 26 27 28 29 

30  
 
 

     

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 2 3 
Niels van 

Wieringen 

4 
 

5 6 

7 8 9 
 

10 11 12 13 

14 
 

15 
 

16 17 
 

18 19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 24 

Jesse van Vliet 

25 26 27 

28 
Kim Faas 

29 
 

30 31    

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

    1 
 

2 3 

4 5 6 7 
Liam Kham 

8 9 

Ellen van 

Zoest 

10 

11 
 

12 
 

13 14 
 

15 16 
 

17 
 

18 
 

19 
Jos den Boer 

20 
Bert Mijnders 

21 22 

Koos 

Adriaanse 

23 24 

25 
Angela 

Hogervorst 

26 
 

27 28 29 30 31 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


