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Colofon… 
 

Buitenkant Lijn: 
Buitenkant Lijn wordt vier maal 

per jaar uitgebracht. Ze wordt 

digitaal verspreid onder de leden 

en de adverteerders. 

 

Uitgave: 
2e uitgave. 

 

Kopij: 
Kopij kan worden ingezonden naar 

secretaris@badmintonepe.nl 

 

Redactie: 
Robert van Schoonhoven en 

Maarten van Schoonhoven. 

buitenkantlijn@badmintonepe.nl 

 

Copyright©:  
Auteursrecht op de inhoud 

voorbehouden. 

 

Betaling: 
Betalingen kunnen worden 

overgemaakt op gironummer:       

NL02 INGB 0003 3819 86 t.n.v.:  

Penningmeester BC Epe te Epe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bestuur BC-Epe: 

Voorzitter: 
                      Jan Bosman 

          Pelzerpark 19 

          8162 GA Epe 

                        Tel. 0578-620142 

 

 

 

Penningmeester: 
Sonja van der Voort            

penningmeester 

@badmintonepe.nl 

                         

                                   

 

 

Secretaris: 
         Jacob Wubs 
          Grote Weteringdijk 12 

                        8167 PR Oene 

                     secretaris 

          @badmintonepe.nl 

 

Competitiecoördinator:  
                         Geert Vermeulen 

            Dellenweg 40 

            8161 AL Epe 

                          

 

 

 

Activiteitencommissie: 
            Wim Vos 

           ac@badmintonepe.nl
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Van de voorzitter 
 

De vakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen en dus het nieuwe 

badmintonseizoen ook. 

Ik hoop dat jullie allemaal weer zin hebben om een seizoen lekker te gaan 

shuttelen.  

 

Zaterdag 25 juni jl. hebben wij ons 50-jarig jubileum gevierd. 

Een boog bij de ingang zorgde voor een feestelijke entree en het sportcafé 

was mooi versierd!  

De opkomst bij zowel de junioren als de senioren was groot. Er waren ook 

een aantal oud-leden aanwezig. 

Tijdens het openingswoord werden wij 

verrast met de komst van de 

voorzitter van de Nederlandse 

Badminton bond, Clemens Wortel. Hij 

kwam ons een erepenning en 

certificaat brengen voor het feit dat 

wij 50 jaar bestaan. In Nederland zijn 

niet veel verenigingen die dit 

bereiken! 

Hulde voor BC Epe! 

 

Tijdens het jubileum hebben we ook officieel afscheid genomen van Marjan 

die vele jaren de ledenadministratie heeft gedaan. Marjan, dank hiervoor! 

Na het officiële gedeelte heeft Margot Gijssen ons uitgelegd wat er die 

middag zou gaan gebeuren: badmintonachtige activiteiten met 

verschillende ‘handicaps’. Als afsluiting was er een BBQ. 

Het was al met al een super geslaagde dag/avond! 

Margot en de AC, nogmaals bedankt voor het organiseren van deze mooie 

en leuke dag! 

 

Zoals jullie allemaal weten hebben wij nog 2 teams die competitie gaan 

spelen. Normaal gesproken wordt gespeeld op de zondagen wat betreft de 

thuiswedstrijden. Komend seizoen zullen deze 2 teams echter om de week 

thuis spelen op de woensdagavond. De wedstrijden beginnen om 19.30 uur 

en er wordt gespeeld op 1 baan. Dit i.v.m. de training van de junioren. 

Vanaf 20.15 uur kunnen er nieuwe banen opgezet worden in het achterste 

deel van de zaal. De speeldata en team informatie kunnen jullie vinden op 

onze website (www.badmintonepe.nl). 

 

Wegens privéomstandigheden is Leonora per direct gestopt met de 

training aan de junioren. Ze heeft dit altijd met veel plezier gedaan. Ik wil 

haar bedanken voor haar inzet. 
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Het bestuur is toen druk geweest om een nieuwe trainer te vinden. Dat is 

uiteindelijk gelukt! 

De jeugdtrainers van BC’70, Valerie Doornkamp en Freddy Smit, gaan dit 

overnemen. Zij geven al een aantal jaren jeugdtraining en spelen zelf ook 

competitie. Het bestuur is hier ontzettend blij mee. Verderop in 

‘Buitenkant Lijn’ stellen zij zich voor! Valerie en Freddy, ik wens jullie 

heel veel succes! 

 

Omdat Leonora is gestopt bij de junioren, is er ook geen training meer 

voor de senioren! 

Erg jammer voor de senioren die graag training willen hebben en 

natuurlijk ook voor nieuwe leden. Gelukkig hebben wij Brian van der Wiel 

bereid gevonden om dit op te lossen. Op 7 september is de eerste training. 

De tijden zijn van 20.30 uur tot 21.15 uur! Brian, fijn dat je dit wil doen! 

 

Ik wens jullie een mooi en sportief badmintonseizoen! 

 

Jan Bosman  

Voorzitter 
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Van de secretaris 
 

Met ingang van dit seizoen heeft Marjan Rouwenhorst haar taak als 

ledenadministratrice beëindigd. Zij heeft dit overgegeven aan Jacob Wubs. 

Daarmee is de ledenadministratie toegevoegd aan het secretariaat. Dat 

heeft zo zijn voordelen. 

Maar voorlopig zal er weinig veranderen. In de toekomst zal ik wat zaken 

automatiseren, maar nu blijft het nog even bij de vertrouwde manier van 

werken. 

 

 

Jacob Wubs 

Secretaris  
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Even voorstellen 
 

Hallo allemaal, 

 

Wij zijn Freddy Smit (26 jaar oud) en 

Valerie Doornkamp (24 jaar oud). Beiden 

komen we uit Vaassen, maar we wonen 

sinds 1,5 jaar samen in Heerde. Wij 

hebben 3 jaar geleden allebei het SLB2 

diploma behaald en sindsdien zijn we 

begonnen met training geven aan de jeugd 

van BC’70 Veluwe in Vaassen. Dit doen 

we nog steeds op de maandagavonden en 

nu geven we ook training op de 

woensdagavonden aan de jeugd van BC 

Epe. Met de jeugd van BC’70 Veluwe 

hebben we inmiddels twee jeugdteams die 

competitie spelen. 

 

We vinden het erg leuk dat we zijn benaderd om trainingen te komen 

geven aan de jeugd van BC Epe. De eerste officiële training hebben we op 

31 augustus gehad. Dit was even wennen, ook omdat we de meeste namen 

van de kinderen nog niet kennen. Maar dit gaat vast snel goed komen. We 

hebben er allebei heel erg veel zin in en hebben genoeg uitdaging wat we 

iedereen willen gaan leren. 

 

Onze manier van trainen zal wel wat anders zijn dan die van Leonora. 

Maar hier zullen de kinderen vast snel aan wennen. We hebben een plan 

gemaakt om alles stap voor stap te leren en te behandelen in de 

trainingen. Maar bovenaan het plan staat het plezier hebben in het 

spelletje badminton. Want zonder plezier is geen enkele sport leuk. 

 

Ons uiteindelijke doel is om met de jeugd van BC Epe competitie te gaan 

spelen. Dit zal niet dit jaar zijn en misschien ook nog niet volgend jaar. En 

ook moet er belangstelling voor zijn van de kinderen. Niets moet en is 

verplicht, maar dit is ons doel dat wij voor ogen hebben om naar toe te 

werken samen. En we gaan zien hoe het gaat verlopen. We hopen dat 

iedereen er zin in heeft, wij in ieder geval wel. Bij vragen of opmerkingen 

horen wij deze graag. Zo kunnen we nog optimaler trainen geven.   

 

Met sportieve groet, 

 

Freddy Smit en Valerie Doornkamp 

Jeugdtrainers 
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Van de activiteitencommissie  
 

Het nieuwe seizoen is weer begonnen. We hopen dat het weer een mooi 

seizoen wordt voor BC Epe. 

We verwachten dat ieder lid actief onze vereniging promoot, zodat we 

steeds bekender worden en meer leden krijgen. Deze promotie gaan we 

ondersteunen door een flyer-actie op te zetten, weer broden te verkopen en 

mee te doen aan de Grote Clubactie. De Grote Clubactie is een landelijke 

actie waarbij je loten kunt kopen en verkopen ten bate van onze 

vereniging. Dit kan helemaal digitaal gebeuren. Als ieder lid een of liefst 

meer loten verkoopt dan geven we hiermee ook de club weer meer 

bekendheid en stroomt er weer wat geld binnen.  

Ditzelfde geld ook voor de paasbroden-actie. De vorige actie was een groot 

succes. Wel kunnen we veel meer verkopers van de broden gebruiken. Dan 

kunnen we makkelijk de vorige actie overtreffen. 

Ook willen we kijken of we met de jeugd weer mee kunnen doen met de 

optocht.  

Uiteraard zullen we ook weer de nodige kleine toernooitjes organiseren en 

een leuke afsluiting van het seizoen voor de jeugd verzorgen. Het beloofd 

weer een gezellig en actief seizoen te worden.  

 

De activiteitencommissie   
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Een familie bezoek aan het spelcomputer museum, een beleving voor 
Alle generaties! Er staan ongeveer 175 spelcomputers, arcadekasten, en 
flipperkasten bespeelbaar voor het publiek opgesteld. 
Daarnaast is er natuurlijk ook heel veel te bekijken. 
Het is een prachtig maar vooral interactief uitje voor jong en oud ! 
 
Met Vriendelijke Groet, 
  
John Groenewold 
Voorzitter - Stichting Bonami SpelComputers 
Voorzitter - Stichting Computermuseum 
Het Nederlands Instituut voor Games en ComputersEen bezoek aan 
Games en Computers is een beleving voor Alle generaties. 
www.spelcomputermuseum.nl 
  
Correspondentieadres: Bonami - Postbus 252 - 8160AG - Epe  
Ook bereikbaar per mobiel op: 06 4642 3397  
  
Beide stichtingen hebben de culturele ANBI status. 
Algemeen Nut Beogende Instelling.  
www.anbi.nl 
KVK nr. 08163068   

http://www.spelcomputermuseum.nl/
http://www.anbi.nl/
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Van de Competitie coördinator 
 

Onze vereniging neemt komend seizoen met twee teams deel aan de 

Regiocompetitie Centrum. Team 1 is een gemengd team en speelt in de 2e 

klasse (afdeling 5). Het team bestaat uit: 

Maarten van Schoonhoven, Marco Telnekes, Sonja van der Voort en 

Catrien van der Werff. Catrien speelde vorig seizoen nog in het tweede 

team. Dat tweede team is opgeheven. Catrien gaat twee klassen hoger 

spelen: een uitdaging zogezegd. Haar voorganger in het eerste team, 

Belinda Hendriks, gaat komend seizoen competitie spelen bij de andere 

Eper badmintonvereniging BC '70 Veluwe. Zij wordt daar in het 

badmintonveld gekoppeld aan haar tweelingzus Frederike. Belinda zoekt 

de uitdaging van het spelen in een hogere klasse. De zussen blijven wel lid 

van BC Epe. 

 

Team 2 (vorig seizoen nog team 3) speelt in de 2e klasse (afdeling 3) 

mannen van de Regiocompetitie Centrum. Dit team bestaat uit de 

volgende mannen: John Groenewold, Robert van Schoonhoven, Piet 

Timmer, Tom Demaret en Geert Vermeulen. Deze mannen staan hun 

mannetje in de competitie, maar een kampioenschap moet in beginsel niet 

worden verwacht. 

 

Doordat we met een team minder spelen in de competitie, zijn er gelukkig 

invallers voorhanden. Ik noem Marjan Rouwenhorst, Jan van Essen, Jan 

Bosman en Erwin van Huffelen. Voorheen vormde het vinden van een 

invaller meer dan eens een probleem. 

 

Geert Vermeulen 

Competitie coördinator  
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Jarigen 

 
September   Oktober 
8e Geert Vermeulen  13e Wouter Beunk  

11e Hans Lin   17e Jan Bosman 

12e Wilbert Sterken  24e Jacob Wubs 

23e Tessa Huiskes  26e Tim Smit 

27e Bertjan Herms  28e Erik van Essen 

    29e Marc de Joode 

November     

1e Olaf Kwakkel    

4e Olivier Brouw        

19e Jan ten Have   

19e Wim Vos    

 
 
 
 
Nieuwe leden 
 

Misschien dat jullie nog kennissen, buren  of vrienden weten die wel 

willen badmintonnen. Neem ze mee!! De eerste vier keer  mogen ze gratis 

meedoen!!! We mogen de volgende nieuwe leden verwelkomen: 

  
Junioren: 

Maarten Huijgens 

 

Senioren 

Chantall van Essen 

Erik van Essen 

 

Op moment van dit schrijven 

hebben we 19 jeugdleden, waarvan 7 meisjes en 12 jongens. 

Het aantal seniorleden is 49, waarvan 15 vrouwen en 34 mannen. 

Op 24 augustus mochten we 5 gastleden ontvangen, 2 junioren en 3 

senioren. We hopen natuurlijk, dat ze allemaal lid worden. 

 

Als je een nieuw of ander e-mailadres hebt gekregen (door bijvoorbeeld de 

aanleg van glasvezel), wil je dit dan doorgeven aan 

ledenadministratie@badmintonepe.nl? 

file:///I:/badminton/clubblad/2015/december/ledenadministratie@badmintonepe.nl
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Algemene info BC-Epe 
 

En wie zijn wij dan wel? 
‘Badmintonclub BC-Epe’ is een recreatieve badmintonvereniging met junior- 

en seniorenspelers. De vereniging is in 1966 opgericht en staat ingeschreven 

bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB).  

 

Wanneer spelen we? 
Iedere woensdagavond hebben we de Prins Willem Alexander sporthal tot onze 

beschikking van 19.00 tot 22.30 uur.  De senioren mogen vanaf 19.00 

spelen,rekening houdend met de jeugd.  

 

Wat kost het? 
Senioren 18 jaar en ouder € 11,25 per maand. Junioren tot 18 jaar €5,50 per 

maand. Wanneer 2 of meerdere gezinsleden lid zijn, betaalt het eerste 

gezinslid de volledige contributie. De overige gezinsleden krijgen een korting 

van €0,50 per maand. Bondscontributie wordt één keer per jaar geïnd; deze 

wordt ieder jaar tijdens de ALV medegedeeld. Inschrijfformulieren zijn bij het 

bestuur verkrijgbaar. Betaling vindt plaats via automatische incasso. 

 

Competitie? 
Op het moment hebben we twee competitieteams, waarvan één mixed-teams 

en één herenteam.  

Ook zijn we actief in de voorjaarscompetitie. Meedoen? Informeer hiervoor bij 

Geert Vermeulen. 

 

Training? 
De junioren worden getraind door Freddy Smit en Valerie Doornkamp. 

De senioren hebben ook de mogelijkheid om een training te volgen. Deze wordt 

gegeven door Brian van der Wiel. De trainingstijd is van 20.30 tot 21.15 uur. 

 

Afmelding? 
In principe doen wij hier natuurlijk niet aan, maar als het écht niet anders 

kan, dan dient uw afmelding minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk 

worden door gegeven aan de ledenadministratie (Jacob Wubs).  

E-mailen kan ook naar: ledenadministratie@badmintonepe.nl 

 

Wijzigingen in je gegevens?  

Verhuist? Nieuw telefoonnummer? Ander/nieuw e-mail adres? Alle 

veranderingen van je gegevens graag zo snel mogelijk doorgeven aan 

Jacob Wubs  (ledenadministratie@badmintonepe.nl). 

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@badmintonepe.nl
mailto:ledenadministratie@badmintonepe.nl
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