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Juli 2018 
 
Het seizoen is allang afgelopen, maar we stomen gewoon door met het zomerbadminton. Na 

de derde week maak ik de balans op en het is duidelijk een groot succes (bedankt John). Vele 

badmintonliefhebbers weten, ondanks de hitte,  de weg te vinden naar onze sporthal met 

airconditioning. Gelukkig zie ik ook onze jeugdleden verschijnen op deze zomeravonden. 

 

Voordat ik het vergeet te noemen, aan het eind van het seizoen hebben er nog een aantal 

leuke activiteiten plaatsgevonden. De afsluiting van de senioren werd gestoken in een zomers 

jasje, er werd een toernooitje georganiseerd en na afloop druk geëvalueerd onder het van een 

drankje en een hapje. 

 

In plaats van de traditionele diplomadag is er een ouder-kind toernooi georganiseerd. Het was 

een erg gezellige ochtend waarbij de jeugdleden samen met hun ouders/broer streden voor 

de hoofdprijs!  

 

Een uitgebreid verslag van deze gezellige avond en ochtend is verderop na te lezen in het 

clubblad. 

 

De Jeugdcompetitie werd afgesloten met een eervolle 2e plaats voor ons eerste team. Het 

team dat alleen werd vertegenwoordigd door jongens was de hekkensluiter met een vijfde 

plaats. Het team dat opstapcompetitie speelde heeft de vierde plaats veroverd. Volgend 

seizoen spellen we uiteraard weer voor de hoofdprijzen! 

 

Gelukkig hebben twee enthousiaste mensen zich aangemeld voor de jeugdcommissie. Lisanne 

Mesman gaat zich bezighouden met de jeugdactiviteiten binnen de vereniging, met 

uitzondering van de competitie. Petra Ouwehand wil zich ook graag inzetten voor de jeugd. 

Ter aanvulling zoeken wij nog iemand die zich samen met Petra op de jeugdcompetitie wil 

storten. Meer info in het clubblad. 

 

In het nieuwe seizoen staan er ook weer wat acties op stapel. Wij hebben ons weer aangemeld 

voor de Rabobank Clubkascampagne en in september vind de verkoop plaats van de loten van 

de Grote Clubactie. 

 

Rest mij nog iedereen een fijne vakantie te wensen en tot in de  

zaal, wellicht met de zomerbadminton en anders in het  

nieuwe seizoen! 

 

Jeannette Mesman  



  

 

 

 

 

Het clubblad is er weer, met onder andere: 

 Van de voorzitter; 

 Slotdag jeugd; 

 Dutch Open; 

 Zomerbadminton; 

 Nieuwe leden; 

 De kalenders. 

 

Uiteraard blijft de vraag van de redactie: Heb je nieuws dat de hele vereniging moet weten of 

leuke dingen voor op de website…? Mail naar leden@bvlisse.com!! 

 

Veel leesplezier! 

 

Hartelijke groeten van de redactie,  

Lisanne Mesman 

 
 

P.s. Volgen jullie ons al op social media? 
 
  

https://www.facebook.com/BadmintonverenigingLisse/
https://twitter.com/BVLisse1967
https://www.instagram.com/bvlisse1967/


  

 
 
 
 

LIDMAATSCHAP 

Als u lid wilt worden van onze Vereniging kom dan eens langs op één van 

de speeldagen. U kunt dan gratis drie keer meedoen. Het enige wat u 

nodig heeft 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: 

 

Badmintonvereniging Lisse 

t.a.v. Lisanne Mesman – ledenadministratie 

Darwinplantsoen 14 

2163 JM Lisse 

E-mail: leden@bvlisse.com 

 

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

meespelen, stuur dan een e-mail naar leden@bvlisse.com. 

 
Als u lid bent van Badmintonvereniging Lisse houd 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 

speelmogelijkheden 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 

http://www.bvlisse.com/
mailto:leden@bvlisse.com
mailto:leden@bvlisse.com


  

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 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  

 

Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden de volgende regels: 

 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: 

Badmintonvereniging Lisse 

t.a.v. Lisanne Mesman – ledenadministratie 

Darwinplantsoen 14 

2163 JM Lisse 

E-mail: leden@bvlisse.com  

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

 Wanneer vóór 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:leden@bvlisse.com


  

 

  



  

 

 
 

Ouder-kindtoernooi 2018 

Zaterdag 16 juni was de slotdag voor de 

jeugd. We hebben er voor gekozen om dit 

jaar een ouder-kindtoernooi te organiseren 

als afsluiting van het seizoen.  

 

Het was een geslaagde ochtend en 

iedereen heeft leuke partijtjes gespeeld 

met zijn/haar vader/moeder/broer!  

 

Iedereen heeft goed zijn/haar best gedaan. 

De einduitslagen zijn hiernaast te vinden.  

 

Bekijk de foto’s op onze website voor een 

sfeerimpressie. 

 

 

  

PLAATS NAAM   PUNTEN 

01 Bram + vader 140 

02 Elise + vader 138 

03 Jaclyn + vader 125 

04 Stijn + vader 122 

05 Coen + moeder 113 

07 Casper + broer 112 

07 Guus + Koen 112 

09 Krista + moeder 111 

09 Tessa + moeder 111 

10 Bart + moeder 110 

11 Jasper + vader 97 

12 Rick + moeder 96 

13 Ailei + vader 92 

14 Iris + broer 73 

http://bvlisse.com/woordpres/fotos-en-videos/fotos-en-videos-2018/ouder-kindtoernooi-2018/


  

 
 
 
 

Dit jaar kwamen er drie teams uit in de jeugdcompetitie. Een overzicht van de eindstanden: 

 

Team 1 (Jeugdcompetitie U17-II - Jeugd U17-II afd 1) 

  Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten 

1 EVBC Vlietwijk, 
BV J1 

44 8 6 1 1 44 - 20 92 - 50 2651 - 2187 

2 Lisse, BV J1 42 8 5 1 2 42 - 22 92 - 55 2771 - 2337 

3 Hillegom, BC J3 38 8 5 0 3 38 - 26 86 - 58 2709 - 2313 

4 Wassenaar, BC 
J2 

29 8 3 0 5 29 - 35 65 - 74 2265 - 2424 

5 Delft, BC J4 7 8 0 0 8 7 - 57 18 - 116 1513 - 2648 

 

Team 2 (Jongenscompetitie - Jongens U15 afd 1) 

  Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten 

1 BBS J1 64 8 8 0 0 64 - 0 128 - 2 2724 - 1101 

2 Le Credit 
Sportif VELO J3 

26 8 3 1 4 26 - 38 59 - 80 2194 - 2452 

3 Asterix, BC J4 25 8 3 2 3 25 - 31 57 - 66 1983 - 2154 

4 Smashing 
Fellows, BC 
The J3 

21 8 2 3 3 21 - 35 46 - 77 1917 - 2264 

5 Lisse, BV J2 8 8 0 2 6 8 - 40 18 - 83 1178 - 2025 

 

Team 3 (Opstapcompetitie U15 - Opstap U15 afd 2) 

  Punten Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Wedstrijden Games Punten 

1 DEO, BV O1 46 8 6 1 1 46 - 18 99 - 43 2698 - 2067 

2 
Hillegom, 

BC O1 
36 8 5 2 1 36 - 28 77 - 63 2450 - 2331 

3 DKC, BC O2 32 8 3 2 3 32 - 32 77 - 74 2623 - 2621 

4 Lisse, BV O1 28 8 3 1 4 28 - 36 65 - 82 2465 - 2585 

5 
Nieuwkoop, 

BC O2 
18 8 0 0 8 18 - 46 44 - 100 2155 - 2787 

 

 

 

http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=5569F264-C742-435C-BB1B-CEF12F6807AF&draw=11
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=5569F264-C742-435C-BB1B-CEF12F6807AF&draw=42
http://badmintonnederland.toernooi.nl/sport/draw.aspx?id=5569F264-C742-435C-BB1B-CEF12F6807AF&draw=48


  

 

 
 
 
…..en toen was het einde van het seizoen 2017/2018 alweer in zicht!! De tijd gaat snel, dus 

nog voordat het nieuwe weer begint, nog een laatste activiteit van dit seizoen op de agenda 

gezet. Badmintonnen in een Zomers sfeertje met een muziekje, borreltje, hapje: het is altijd 

wel weer een klein feestje. 

 

De opkomst was niet daverend maar met 24 personen wel een heel mooi aantal om alle banen 

mee vol te krijgen.  

 

We hebben de partijen ingedeeld door middel van het trekken van speelkaarten: alle gelijke 

nummers op 1 baan, zwart tegen rood. Daardoor ontstonden soms bijzondere partijen die wij 

waarschijnlijk zelf niet zo ingedeeld zouden hebben, maar daardoor zat er een verrassend 

element in en denken wij dat iedereen uiteindelijk leuke partijtjes heeft kunnen spelen. 

 

Aan het einde van de avond was er nog een prijsuitreiking waarbij bij de dames Marleen met 

de derde, Loes met de tweede en Lisanne met de eerste prijs aan de haal ging. Bij de mannen 

waren dit John als derde, Marc van Rooden was tweede en Albart was de beste heer. 

 

Tevens hadden we een aanmoedigingsprijs voor Denise bij de dames. (Top dat de jonge, 

nieuwe aanwas weer mee heeft gedaan) en Aad was de gelukkige bij de heren. Ook de oudere 

jongere binnen onze gelederen behoeven zo nu en dan een beetje aanmoediging, dus volledig 

op zijn plaats ) 

 

Onder het genot van een drankje en een hapje bleef iedereen nog lekker even hangen en was 

het al met al weer een geslaagde avond!!! 

 

Rest ons nog iedereen een hele fijne, zonnige, sportieve vakantie toe te wensen. Geniet ervan 

en de mensen die niet gaan zomer-badmintonnen zien wij graag weer in augustus op de baan. 

Voor de wel Zomerbadmintonners: graag tot gauw!! 

 

Groet, 
Koos en Ellen  

( )



  

 
 
 
 

Wij zijn op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de jeugd! Zoals jullie waarschijnlijk 

wel weten was dit seizoen (2017-2018) Marc Strobbe zijn laatste seizoen als 

“jeugdcommissie”. We hebben dus (dringend) versterking nodig. 

Wat houdt dit precies in? 

Dit betekent dat je ongeveer 1x per maand, tijdens het seizoen, met het bestuur bij elkaar 

komt om lopende zaken te bespreken. En je bent natuurlijk aanspreekpunt voor jeugdleden 

en hun ouders. Hieronder een beknopt overzicht van de taken: 

- Jeugdcompetitie opzetten/begeleiden 

o In samenspraak met Sandra Kroon (trainster) teams samenstellen voor de 

competitie van seizoen 2018-2019; 

o Tijdens thuiswedstrijden aanwezig zijn om de jeugdteams, waar nodig, te 

begeleiden; 

o Uitslagen van wedstrijden doorgeven, zodat ze gepubliceerd kunnen worden 

op toernooi.nl; 

o Contactpersoon voor wanneer er wedstrijden verzet moeten worden; 

o Invallers regelen; 

o Bepalen wanneer, naar aanleiding van de zogenoemde speelsleutel, er 

thuiswedstrijden gespeeld worden; 

o Etc. 

- Toernooitjes organiseren 

o In samenspraak met Sandra bepalen wanneer er een toernooitje georganiseerd 

kan worden. Denk hierbij aan: ouder-kindtoernooi, jeugd-seniortoernooi, 

toernooitjes in samenwerking met andere verenigingen uit de buurt, etc. 

 Inschrijvingen/aanmeldingen bijhouden; 

 Eventueel speelschema’s opstellen; 

 Prijsjes verzorgen; 

 Versnaperingen verzorgen. 

- Diplomadag 

Aan het eind van het seizoen (laatste zaterdagtraining) wordt doorgaans de 

diplomadag georganiseerd. 

o Zorgen dat de kinderen het juiste diploma krijgen; 

o Prijsjes verzorgen (voor iedere deelnemer); 

o Versnapering verzorgen. 

 

Heb je interesse om (een deel van) de taken op je te nemen? Laat het ons dan weten via 

leden@bvlisse.com.  

  

!

mailto:leden@bvlisse.com


  

 

 
  
 

 
 
 

 
 
  
  

1.   

2.  

3. Niels van Wieringen 

4.   

5.   

6.    

7.   

8.   

9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.  Bernard Ligtenberg 

16.    
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.    
26.   
27.  Levi Kortekaas – Coen Mulder 

28.   
29.   
30.    
31.  

 



  

 
 
 
 

Dit jaar vindt de Dutch Open plaats van dinsdag 9 oktober tot en met zondag 14 oktober. Zoals 

ieder jaar moedigen wij jullie, en vooral de jeugd, aan om eens een kijkje te gaan nemen bij 

deze wedstrijden. Je kunt hier namelijk internationaal badminton op top niveau bekijken! En 

voor jeugd t/m 17 jaar is de toegang gratis (kosten voor ouders zijn €8,- per ticket)! 

 

De wedstrijden worden gespeeld op het volgende adres: 

Topsportcentrum Almere 
Pierre de Coubertinplein 4 
1362 LB Almere 
 
 
Datum Wat Tijd 

Dinsdag 9 oktober Kwalificatie 12.00 – 19.00 uur 

Woensdag 10 oktober Hoofdtoernooi 09:00 – 23:00 uur 

Donderdag 11 oktober Hoofdtoernooi 13:00 – 23:00 uur 

Vrijdag 12 oktober Kwartfinales 16:00 – 22:00 uur 

Zaterdag 13 oktober Halve finales 14:00 – 20:00 uur 

Zondag 14 oktober Finales 12:00 – 17:00 uur 

 
Speeltijden zijn onder voorbehoud. Meer informatie? Kijk dan op de site van Dutch Open. 
 
Tijdens dit toernooi worden ook clinics georganiseerd voor jeugdleden. Hierover later meer 
in jullie mailbox..  
 
  

http://www.dutchopen.nl/


  

 
 
  

1.   

2.  

3.   

4.   

5.   

6.   

7. Leonie van der Kruk – Lian Mallo 

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.  Stijn van Wageningen 
 

  



  

 
 
 
 

Denise van der Star 
 

Esther Gerritsen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is het? 

“Tijdens de Nationale Sportweek gaan we met zijn allen lekker 

sporten en bewegen. Van 15 tot en met 29 september 2018 

zetten duizenden clubs, bonden, gemeenten en andere 

organisaties hun deuren open.  

 

Een perfecte kans om gemakkelijk nieuwe sporten uit te 

proberen en samen sportplezier te beleven. Doe je ook mee?” 

 

Binnenkort meer informatie over wat wij aan bieden tijdens deze 

sportweek. Nu al meer weten? Ga naar nationalesportweek.nl. 

 

 

https://nationalesportweek.nl/


  

  

1. Jaclyn Baird 

2.  

3. Marc Strobbe  

4. Esther Gerritsen – Casper de Ree – 
André van Rooyen – Sandra Kroon 

5.   

6.   

7.   

8.   

9. Rick de Wagt  

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.  Ruth Lang 

17.  Lukas Minnee 

18.    
19.   
20.   
21.  
22.   
23.   
24.   
25.  Peter Bakker 

26.   
27.   
28.  Denise van der Star 

29.  Jeroen Duineveld 

30.  
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