
 
 



Maart 2014 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Beste Leden 

 

Dit keer een heel klein stukje van uw voorzitter. Op dit moment is onze familie druk bezig met ons 

nieuwe huis, de planning was dat wij al verhuisd zouden zijn, 

maar helaas het is nog niet zo ver. De verbouwing heeft aanmerkelijk meer tijd gekost dan gepland. Als 

we de herziene planning halen dan schrijf ik het volgende stukje van uit de nieuwe locatie. 

 

Bij onze vereniging is de jeugd competitie inmiddels in de derde week aangekomen. Wij hebben 3 

jeugd teams weten neer te zetten en ik ben benieuwd hoe de competitie gaat verlopen. 

Ik zelf ben bij de jongste jeugd mee geweest (Bram) en ik (en andere ouders) zien het verschil met vorig 

jaar. De jongens (helaas geen meisjes in het team) zijn fanatiek en willen graag winnen. 

Ook zien we het verschil in slagen en spel inzicht ten opzichte van vorig jaar. Bij deze compliment van 

mij voor de trainers goed gedaan ! 

 

Verder zullen ook dit jaar er de nodige activiteiten door Koos en Ellen worden georganiseerd, deze zijn 

altijd gezellig dus kom met zijn allen meespelen ! 

 

 

Tot de volgende keer, 

Andre 

 



 

 
 
 
 
 
 
Zo.. Daar is het volgende clubblad. 
Deze keer een lekker volle editie.  

 Van de voorzitter 

 De pen van Ruth 

 Activiteitennieuws 

 Jeugdcompetitie 

 Nieuwe Leden 

 Mededelingen 

 Grote club actie 

 Rabo Fietsdag 

 Kalenders 
 
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 geïnteresseerd: clubblad@bvlisse.com of spreek me even aan in de hal.  
 
Uiteraard blijft de vraag van de redactie.. Heb je nieuws wat de hele vereniging moet weten... Mail 
naar clubblad@bvlisse.com !!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
Veel leesplezier.  
 
Hartelijke groeten van de redactie,  
Aukje 
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Hallo Allemaal, 

Corinka heeft mij de pen doorgegeven om een stukje te schrijven voor het clubblad. Dat doe ik met 

genoegen. 

Ik ben Ruth Lang-Plinsinga getrouwd met Henrik Lang. Henrik komt oorspronkelijk uit Denemarken. Hij 

heeft jaren bij Swets en Zeitlinger gewerkt en is nu bijna twee jaar met pensioen. Ook ik heb bij Swets 

en Zeitlinger gewerkt tot 2005. Wij hebben twee zonen, Thorsten, 38 jaar, en Arne, 35 jaar. Thorsten 

woont al sinds 2006 in Modena en hij heeft een Italiaanse vriendin, Claudia. Thorsten en Claudia 

werken als architect in Italië. Eerst wilden zij na anderhalf jaar naar Nederland komen, maar tegen die 

tijd was er plotseling weinig werk voor architecten, dus was het zo gek nog niet om in Italië te blijven. 

Sinds 2006 gaan wij elk jaar wel een keer met vakantie naar Italië en hebben op advies van Claudia en 

haar ouders vele bezienswaardigheden gezien. Waar wij ook erg van genieten  is het heerlijke eten 

daar. 

Arne werkt sinds maart dit jaar voor een bank en reist veel in de regio Noord- en Zuid-Holland. Als hij 

bij ons in de buurt is, blijft hij vaak bij ons eten. Arne’s vriendin woont nog een jaar in Oslo voor haar 

promotie en komt daarna naar Nederland.  

In de jaren tachtig ben ik een jaar lid geweest van de Badminton Vereniging Lisse, maar ben daarna 

overgestapt naar sport overdag bij FC Lisse. Ik meen toen al onder leiding van Ed van Tilborg. In die tijd 

begon Thorsten bij The Flags met peanutbal (honkbal voor de kleintjes). De ouders werden ook 

overgehaald om in een heren- en damesteam te beginnen en dat hebben Henrik en ik beiden gedaan. 

Wij hebben vele jaren met ontzettend veel plezier gespeeld. Op een gegeven moment vielen in mijn 

team wat ouderen af en lukte het niet om genoeg nieuwe leden voor het recreatieteam te krijgen. 

Toen ben ik gestopt. Henrik raakte een keer aan zijn enkel geblesseerd door een keiharde bal waarvan 

hij zes weken last had en dat was voor hem reden te stoppen met spelen.  

Op een gegeven moment ben ik weer bij Ed van Tilborg bij sport overdag begonnen. Eerst één keer 

per week en in 2005 tweemaal per week. Vorig jaar heb ik aan het bedrijventoernooi meegedaan met 

John van der Aart, Harmien de Boer en Anton Reinders (speelt badminton bij FC Lisse) en dat toernooi 

vond ik erg leuk en dit jaar hebben wij  weer meegedaan, omdat ons team de wisselbeker behoorde te 

verdedigen. Aan het einde  van het vorig seizoen overwoog ik lid te worden van Badminton Vereniging 

Lisse, omdat  het mij prettig leek om één keer ‘s avonds te spelen en één maal overdag. Zo kunnen  

Henrik en ik vaker overdag eropuit gaan als het mooi weer is. Sinds september speel ik  ook in 

Hillegom op de woensdagochtend.  

Ik vind sport erg belangrijk en ben blij dat Henrik bij de Spartaan is begonnen met twee keer in de 

week sportief wandelen. Regelmatig wandelen of fietsen Henrik en ik. Zo hopen 

wij beiden nog een poosje fit te blijven. Daarnaast ga ik regelmatig naar het 

filmhuis in Lisse en vinden we het beiden leuk om uitstapjes te maken in 

Nederland en daarbuiten.  

 

De pen geef ik graag door aan Petra Ouwehand. 



 

Het seizoen 2013/2014 is alweer over de helft !! Nog even terugkomend op de 

afgelopen toernooitjes, te weten de jaarlijkse Beaujolais avond en het 

Oudejaarstoernooitje : wat ons betreft zijn deze weer een succes geweest. De 

opkomst is ons in elk geval zeker niet tegengevallen, rekening houdend met het 

teruglopend aantal leden van onze vereniging !! 

De toernooitjes blijven altijd goed bezocht en daar zijn wij heel blij mee, nog 

steeds een reden om hiermee door te gaan !! Wij denken ook deze keren leuke 

partijtjes te hebben gemaakt en de drankjes en hapjes (weet je nog : die 

oliebollen !?!?) waren weer goed verzorgd door Tommie. 

Het is nu dus de hoogste tijd weer eens iets van ons te laten horen in de vorm van 

het organiseren van een Paastoernooitje. De planning is voorlopig om dit op 14 

april te doen, maar houden jullie vooral de mail en de aankondiging hiervoor in de 

hal in de gaten. 

Wij vinden het HELEMAAL niet erg als jullie t.z.t. op je Paasbest op de baan 

verschijnen trouwens, misschien iets om alvast rekening mee te houden ?? (dress-

code : geel !!) 

We hebben het al vaker aangegeven maar de agenda voor wat betreft de 

activiteiten is verder (nog) leeg, dus als er nog ideetjes zijn : altijd welkom. 

Rest ons alleen nog even mee te delen dat het bedrijventoernooi, wat elk jaar 

rond deze tijd werd gespeeld, is opgeschoven naar het begin van het nieuwe 

seizoen. 

Dit in verband met de beperkte beschikbaarheid van de hal. Daar komt dus nog 

nadere berichtgeving over !! 

Wij zien jullie ALLEMAAL graag weer op de baan en houd 14 april alvast vrij !!! 

 

Groetjes van jullie activiteitencommissie 

 

Koos en Ellen 



 

Jeugdcompetitie weer van start gegaan. 
 

Afgelopen weekend 2 maart 2014 ging voor de Lisse jeugd de competitie van start 

en zijn de eerste wedstrijden thuis door de jeugdteams gespeeld. 

Met 6 velden bezet en de nodige ouders om aan te moedigen en te begeleiden was 

het een gezellige boel, al was het wel wat vroeg. Voor deze ene keer werd gestart 

om 09:00 uur en niet om 10:15 uur. 

 

Ook dit jaar zijn er weer drie jeugdteams die competitie spelen.  Team 1 (U17-II) 

en team 2 (U13) zijn actief in de Jeugdcompetitie en team 3 is actief in de 

Opstapcompetitie. 

 

De kinderen hebben echt hun best gedaan om voor Lisse de nodige partijen te 

winnen en zo de overwinning voor Lisse op te eisen. 

De tegenstanders wilden ook graag de overwinning mee naar huis nemen en deden 

eveneens hun uiterste best om dat waar te maken. 

Lisse J2 (8-0) en de opstappers (6-2) zijn in hun opzet geslaagd. Winst voor 

Lisse. 

 

Jammer genoeg voor Lisse J1 (1-7) was Wassenaar ook dit jaar te sterk. 

Niet dat onze jeugd het Wassenaar in alle gevallen gemakkelijk maakte. Diverse 

partijen waren tot op het eind spannend, met een eindstand die slechts 4, 3 of 

zelfs 2 puntjes verschil betrof. En er moesten 3 drie-setters worden gespeeld. 

 

Men was aan elkaar gewaagd en dat is natuurlijk leuker spelen, dan wanneer er 

een erg groot verschil in sterkte zit. Voor de spelers zou het echter wel eens leuk 

zijn dat de winst in die wedstrijden aan Lisse toekomt. 

 

Uitslagen tot nu toe: 

 

2-mrt  BV Lisse J1 – BC Wassenaar J2 1-7 

  BV Lisse J2 – BC Mix J6  8-0 

  BV Lisse O1 – BC Hillegom O1 6-2 

 

De komende weekends (8-9 maart en 15-16 maart) spelen alle teams uit. 

De eerstvolgende thuis wedstrijden zijn op 23 maart (10:15 uur). 

 

Marc Strobbe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Het seizoen is goed begonnen, we verwelkomen de volgende 

(jeugd)leden: 

 

Pieter Hoek               Petra Ouwehand 

 

Mika Duineveld 

 

Veel speelplezier bij onze vereniging!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

S – M - L 

 

De shirts kosten € 16.50 

 

Heb je interesse stuur een mailtje naar mesmanjmc@ziggo.nl 

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING!! 

 

In verband met werkzaamheden aan de vloer komen de 

volgende speelavonden te vervallen! 

 

28 april – 30 april – 5 mei 
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Het is alweer enige tijd gelden dat de Grote Clubactie heeft plaatsgevonden, maar ik wil jullie 

toch wel even mededelen hoe het afgelopen is. 

De Grote Clubactie heeft wederom een aardig zakcentje opgebracht voor de jeugd. Weliswaar 

zijn er niet zoveel loten verkocht als vorig jaar, maar 150 stuks is toch mooi meegenomen. 

Het bedrag wat we hebben ontvangen is € 352.80 

Ook dit jaar hadden wij een topverkoper, we vinden dat die wel even genoemd mag worden:  

 

Jesse van Vliet 21 loten 

 

Jesse is verrast met een leuk presentje! 

 

Uiteraard moeten we niet vergeten dat alle jeugdleden hun best gedaan hebben 

 

Bedankt voor jullie inzet!! 

 

Jeannette Mesman 



 

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. 

 

BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

 

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


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. 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

     1 2 

3 4 

 

5 6 

Bert van Eijk 

7 8 9 

 

10 

Tim van 

der Vaart 

11 

 

12 13 

Jeannette 

Mesman 

14 15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 20 

Matti Boekel 

21 

Corina 

Verhave 

22 

Aad Beijk 

23 

24 25 26 27 28 

Tom van 

Beek 

29 30 

Eva van der 

Vaart 

31 

Stef van 

Lierop 

 

 

     

MAART 



 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 

Bram van 

Rooijen 

10 11 

Kaj 

Bakker 

12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 

 

30     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 2 

 

3 

Wendy 

Bouckaert 

4 

5 6 7 8 9 

Guus 

Oomen 

10 11 

12 

 

13 

 

14 15 

 

16 

Harmien 

de Boer 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 22 

Marleen 

Passchier 

23 24 25 

26 27 

 

28 

Romy Kham 

29 30 31  

MEI 



 

 

 

 

 

 

De vereniging fietsdag wordt georganiseerd door de Rabobank 

Bollenstreek. Het is de bedoeling dat wij op deze manier “onze 

sponsorbijdrage bij elkaar fietsen” De fietsdag is niet alleen voor 

leden, maar ook familie, vrienden, buren, enz. zijn van harte welkom. 

We hopen ook dit jaar weer het minimale aantal van 10 deelnemers te 

halen, laat ons niet in de kou staan! Dus schrijf snel in… 

 

Naam:………………………………………………………… 

Ik schrijf in met …………………….personen. 

Ik fiets de volgende afstand: *   30 Km (sponsoring € 10,00) 

                                                    15 Km (sponsoring € 5,00) 

Inschrijven vóór 10 mei a.s. 

* geef aan welke afstand je wilt fietsen. 

 

 

 

 

  

 

 


