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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 
 

Op 28 februari jl. was onze Algemene Leden Vergadering over het jaar 

2017. Persoonlijk vond ik het een goede opkomst. Ik merk dat de leden 

meedenken met het bestuur. Fijn! 

Wat o.a. aan de orde kwam, waren een aantal wettelijke verplichtingen 

waar wij als vereniging aan zullen moeten gaan voldoen. Het gaat bv. om 

de VOG en de AVG. In de ALV is besproken wat dit inhoudt en dit zal 

verder door het bestuur worden uitgewerkt. Aangezien er binnen iedere 

vereniging een vertrouwenspersoon moet zijn, zal BC Epe ook aan deze 

verplichting moeten voldoen. Echter…. wij hebben er zelfs twee! Sonja van 

der Voort (penningmeester) en Jacob Wubs (secretaris) hebben zich 

hiervoor aangemeld.  

Twee leden zijn die avond ook in het zonnetje gezet. Piet Timmer en John 

Groenewold zitten al 40 jaar op de vereniging. Gefeliciteerd! Ze kregen een 

mooie bos bloemen en waren blij verrast. 

 

De AC is intussen volop bezig met allerlei activiteiten: Paasbroden 

verkopen, toernooitjes organiseren, de optocht voor Koningsdag 

voorbereiden….  

Er wordt veel energie gestoken om onze vereniging gezond, gezien en 

gewild te laten zijn! 

Dank voor jullie inzet en hopelijk kan er na de Paasbrodenactie weer een 

mooi bedrag bijgeschreven worden op de rekening van de club! 

 

Een mooie gelegenheid om eens tegen andere badmintonners, dan de eigen 

leden, te spelen, was de uitwisseling met BC Heerde. Op 29 maart kunnen 

wij naar Heerde om daar te spelen. Een aanrader! 

 

De regiocompetitie is afgelopen. Het verslag van de teams staat verderop 

in ‘Buitenkant Lijn’. 

Ons recreantenteam speelt echter nog een aantal wedstrijden en doen het 

naar behoren. Het verschillende en vrij hoge niveau, zorgen voor pittige 

wedstrijden. Mooi om te zien dat het team steeds beter gaat spelen en 

blijft doorzetten. Prachtige leerervaringen! 

 

Zoals ook vermeld in de ALV kunnen jullie stemmen op onze vereniging 

via de Rabobank Clubkas Fonds. Het houdt wel in dat je lid van de 

Rabobank moet zijn. Geef je stem aan BC Epe en geef het door aan familie, 

vrienden en kennissen. Het kan aardig wat geld opleveren en wij zijn blij 

met elk bedrag dat binnenkomt.  
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Qua ledenaantal zaten we weer in de 

lift, maar helaas zijn de laatste 

periode enkele afmeldingen geweest 

en is ons ledenaantal weer gedaald. 

Dit betreuren wij, maar is niet 

anders. 

Binnen de badmintonbond zie je de 

daling ook terugkomen. Er is veel 

reuring in badmintonland. Zo zijn ze 

bv. de indeling van de competitie aan 

het veranderen. Er zal sprake zijn 

van spelen op ‘divisieniveau’. Ook 

zullen de regio’s waarbinnen 

competities gespeeld worden, 

veranderen! De bond wil dat de teams niet zo ver meer hoeven te rijden 

om te spelen. We zullen zien of dit inderdaad ook het geval zal zijn.  

 

Geniet in ieder geval van de mooie sport, BADMINTON! 

 

Jan Bosman  

Voorzitter 
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Nieuws van secretariaat en 
ledenadministratie 
 

Onlangs zijn de Naam- en Adresgegevens van alle leden gecontroleerd. 

Ieder lid heeft een mail ontvangen met daarin haar of zijn persoonlijke 

gegevens. 

Die actie is niet voor niets geweest. 

Van de (toen nog) 72 leden kreeg ik 28 correcties terug. Deze liepen nogal 

uiteen: een schrijffout in een straatnaam, een andere telefoonnummer, een 

nieuw adres, andere voorletter(s), onjuiste geboortedatum, etc. etc. 

Met deze actie hopen we het ledenbestand weer up to date te hebben. 

 

Belangrijke reden voor een goed ledenbestand is nieuwe Europese regeling 

die dit jaar van kracht wordt. Als vereniging moeten we voldoen aan de 

nieuwe regeling "Algemene Verordening Gegevensbescherming", kortweg 

AVG genoemd. 

Daarvoor moeten we een aantal acties uitvoeren, waaronder ook het 

vastleggen van hoe we met persoonsgegevens omgaan. 

Als de klus is uitgevoerd, zullen we de resultaten via mail of website 

beschikbaar stellen. 

 

Een andere zaak is het rapport "Seksuele intimidatie in de Sport", 

waarvan we een exemplaar hebben ontvangen. De landelijke 

sportorganisaties roepen alle verenigingen op om vast te leggen hoe zij 

met dit soort lastige situaties omgaan. 

Als BC Epe zullen we dit ook uitvoeren. Op de laatste Algemene 

Ledenvergadering is besloten om twee vertrouwenspersonen te benoemen, 

waar leden terecht kunnen met zaken die in de ongewenste sfeer liggen. 

Deze personen zijn Sonja van der Voort en Jacob Wubs. 

Van de trainers en een aantal vrijwilligers zal een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) worden opgevraagd, zodat we ook in dat opzicht voldoen 

aan de eisen van de landelijke sportorganisaties. 

 

Omdat het allemaal nogal "juridische stof" is, hebben we hulp aangeboden 

gekregen van Geert, die door zijn voormalige werk goed thuis is in deze 

materie. 

Jacob Wubs 

Secretaris 

 

  



                                             

6 

 

Bericht van de regiocompetitieleider 
 

Verslag van de competitiecontactpersoon (CCP) over het seizoen 2017-

2018 

 

Dit seizoen namen drie teams van onze vereniging deel aan de competitie 

in de regio Centrum. 

 

Team Epe 1 

Dit team bestaat uit: Maarten van Schoonhoven, Marco Telnekes, Catrien 

van der Werff en Sonja van der Voort.  Er werd ingevallen door: Jan 

Bosman, Robert van Schoonhoven en José Lagerweij. 

Het team eindigde in hun poule (in de 2e klasse van regio Centrum) op de 

zevende en daarmee op-één-na laatste plaats. Degradatie is daarmee een 

feit. 

Je zou zeggen: degradatie naar de 3e klasse district, maar zo is het niet. 

De bond gaat de competitie voor mixed teams volgend seizoen anders 

organiseren. Geen klassen meer, maar divisies.  

 

Team Epe M1 

Dit team bestaat uit: Rober van Schoonhoven, John Groenewold, Piet 

Timmer en Geert Vermeulen. Er werd ingevallen door: Jan Bosman, 

Erwin van Huffelen, Carlo den Herder en Arjen van der Werff. 

Het team eindigde in hun poule (in de 2e klasse mannen van regio 

Centrum) op de eerste plaats en promoveert daarmee naar de 1e klasse 

mannen van Regio Centrum.  

Bij de mannen geen indeling in divisies volgend jaar (weet ik van horen 

zeggen van Everlien Salawan Bessie, de vrouw met een naam als een 

gedicht, die ik op 24 februari 2018 de hand mocht drukken op het 

regiokampioenschap in Arnhem dat mede onder haar bezielende leiding 

gestalte kreeg). 

Op het regiokampioenschap stond één wedstrijd op het programma. 

Tegenstander was Mariken M2 uit Nijmegen. Eindstand 4-4, maar Epe 

M1 kampioen omdat zij een partij verloren in drie sets; alle andere 

partijen werden die dag beslist in twee sets. Met een licht gevoel in het 

hoofd en twee bekers in de sporttas, naar Epe teruggereden. 

 

Piet Timmer heeft alleen de eerste paar uitwedstrijden meegedaan, want 

hij blesseerde zich in de voor hem laatste wedstrijd aan zijn arm, hetgeen 

hem noopte aan de kant te blijven voor de rest van het seizoen. Piet heeft 

toegezegd volgend jaar weer mee te kunnen doen. 

Jan Bosman viel zo vaak in dat hem het predicaat “vastspeler” zonder 

twijfel toekomt. Helaas verzuimde de CCP van onze vereniging hem als 

zodanig bij de eerder genoemde Everlien Salawan Bessie aan te melden,  
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met als gevolg dat negen partijen waaraan hij deelnam verloren werden 

verklaard. Dat gold ook voor drie partijen van Erwin van Huffelen. Samen 

leverde dat een aftrek van 12 punten voor het team op. Dat het team 

desondanks toch kampioen werd, plaatst de prestaties van deze mannen 

(waarvan er twee de zestig al ruim zijn gepasseerd) in een bijzonder 

perspectief.  

 

Team Epe J1 

Dit team speelt in de jeugdcompetitie. Het team bestaat uit: Wouter 

Beunk, Wesley Nooteboom, Mark Schut, Merel Boeve, Arina Grevengoed, 

Femke Telnekes en Sanne Wijnberg. Hun trainer en coach is Freddy Smit. 

Het team eindigde in hun poule op de achtste en daarmee laatste plaats.  

 

Recreantencompetitie 

De vereniging nam het afgelopen seizoen ook deel aan de op de Noord-

Veluwe georganiseerde recreantencompetitie. Deze competitie valt niet 

onder de verantwoordelijkheid van de badmintonbond en daarmee buiten 

mijn takenpakket. 

 

Geert Vermeulen. 

 Geert Vermeulen 

Competitiecoördinator  
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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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Herenteam Badmintonclub Epe 
kampioen 

24 februari jongstleden heeft het Heren-competitieteam van 

badmintonclub BC Epe meegespeeld in de regiokampioenschappen van de 

Nederlandse Badminton Bond. Het team in de basis, bestaande uit John 

Groenewold, Geert Vermeulen, Piet Timmer en Robert van Schoonhoven, 

wist eerder kampioen te worden in de Mannen 2e Klasse Poule van Regio 

Centrum. Gedurende de strijd naar het kampioenschap, heeft het team 

geregeld de hulp nodig gehad van invallers Jan Bosman en Erwin van 

Huffelen. Jan is ook afgereisd naar de regiokampioenswedstrijd, want Piet 

was spijtig genoeg geblesseerd. 

Na het spelen van de 8 wedstrijden op de regiokampioenschappen was de 

eindstand 4 tegen 4. Een gewonnen set in een verloren partij van 3 sets 

gaf de doorslag in het voordeel van het Eper team. 

Met deze overwinning achter de rug kan het team zich op gaan maken 

voor de landelijke kampioenschappen. 
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Jarigen 

 
April     Juni 

1e Gerhard Heersink  9e John Groenewold 

16e Winston Nooteboom  15e Belinda & Frederike Hendriks 

20e Angela Bosch 

Mei    21e Leon Vos 

6e Piet Timmer   25e Jaap Elskamp 

14e Martha Hofmeyer – Waisapy 28e Rene Biemans 

17e Mendy Herms  30e Henk Daggert 

20e Henk Schoenman        & Linda Soer 

24e Marjan Rouwenhorst   
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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 €6,50 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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