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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: 
1e 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 
 

Hier is weer een ‘Buitenkant Lijn’ van onze vereniging. 

Ik hoop dat jullie allen een mooie en goede vakantie hebben gehad. Een 

nieuw badmintonseizoen is inmiddels al weer volop in beweging. 

Zo zijn we dit jaar de competitie ingegaan met 4 teams! Team 1 is een 

mixteam en team 2 is het herenteam. Verderop in ‘Buitenkant lijn’ 

kunnen jullie daar meer over lezen. 

Daarnaast hebben wij nu ook een jeugdteam! Hierover staat verderop in 

Buitenkant Lijn ook meer. Het laatste team is een recreantenteam die 

buiten de bond om speelt. Zij spelen tegen Wezep, Heerde, Nunspeet en ’t 

Harde. Zij stellen zichzelf ook voor hier in dit clubblad. 

Op ons labelbord staat vermeld waar en wanneer de teams moeten spelen. 

Ik wens alle teams succes en veel speelplezier komend seizoen!  

 

Na de vakantie zijn de trainingen bij de jeugd en de senioren weer goed 

van start gegaan. 

Bij de jeugd zie ik een andere opbouw ten opzichte van afgelopen seizoen. 

Freddy en Valerie richten hun aandacht meer op conditietraining en 

spelinzicht. Dit is mooi om te zien. 

Bij de senioren zorgt Brian weer voor passende en toegankelijke 

trainingen. Super! 

 

Het aantal leden is op dit moment stabiel. Wij hopen natuurlijk wel dat 

door acties, AH actie/NOCNSF, er leden bij komen, zodat wij nog vele 

jaren door kunnen gaan met badminton. 

De activiteitencommissie is ook volop bezig om allerlei dingen te 

organiseren voor onze vereniging. Zo hebben zij jullie allemaal, via de 

mail, op de hoogte gebracht van het feit dat wij als vereniging meedoen 

met de Grote Clubactie. Koop loten, want er gaat maar liefst 80% van de 

opbrengst naar de vereniging!  
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Een mooie manifestatie blijft de Dutch Open in Almere. Van 10 t/m 15 

oktober vond dit evenement plaats. Er waren spelers uit Europa, maar ook 

veel uit Azië. Dit jaar is het evenement druk en goed bezocht. Er waren 

mooie partijen. Namens Nederland behaalden Selena Piek en Jacco 

Arends de 2e plaats in de mixdubbel. Een zeer goed prestatie. Voor 

verdere uitslagen kijk op www.Dutchopen.nl.  

 

Hebben jullie vragen, op- of aanmerkingen dan horen wij dat, als bestuur, 

graag van jullie.  

 

Wij gaan er met ons allen weer een mooi en sportief badmintonseizoen van 

maken. 

Jan Bosman  

Voorzitter 
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Bericht van de regiocompetitieleider 
 

De regiocompetitie is in september van start gegaan. Het eerste, 

gemengde team, heeft het na vier speelronden nog moeilijk. Het neemt de 

op één na laatste plaats in de poule in, met 11 punten voor en 21 punten 

tegen. Het mannenteam doet het naar behoren. Zij staan na drie 

speelronden op de eerste plaats met 20 punten voor en 4 punten tegen. 

Het jeugdteam staat op de een na laatste plaats in de poule, met 7 punten 

voor en 33 tegen. Dat zegt allemaal nog niks natuurlijk. Het is dit seizoen 

voor het eerst dat de jongelui deelnemen aan de competitie. Dat levert 

belangrijke leermomenten voor hen op. 

 

Onze vereniging doet dit seizoen jaar voor het eerst mee aan een 

competitie voor recreatieve spelers. Daaraan nemen enkele verenigingen 

in de directe omgeving van Epe deel. Voor een verslag daarvan verwijs ik 

naar een andere plek in deze Buitenkant Lijn. 

 

Mijn hoop als regiocompetitieleider is dat deelnemers aan deze 

recreantencompetitie zoveel schik krijgen in het spelen van wedstrijden 

tegen andere verenigingen, dat zij zo nu en dan willen invallen in de 

mannencompetitie. Het mannenteam ondervindt namelijk geregeld 

problemen bij het opstellen van een compleet team, met name bij 

uitwedstrijden. 

 Geert Vermeulen 

Competitiecoördinator  
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Agenda 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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Recreantenteam BC Epe 

 

De badmintoncompetitie is inmiddels in volle gang. Sinds dit seizoen 

betekent dit dat er ook een nieuw recreantenteam bij is, dit is een nieuw 

team die in een kleine regio en op de reguliere speelavonden speelt in een 

kleine regionale recreantencompetitie. Deze competitie bestaat uit teams 

uit Heerde, Wezep, ’t Harde, Nunspeet en Epe. 

 

Het recreantenteam bestaat momenteel uit Jose Lagerwei, Linda Soer, 

Arjen van den Werff, Carlo den Herder, Jan ten Have. Gerhard Heersink 

en Bertjan Herms. Nu we enkele wedstrijden hebben gespeeld, blijkt wel 

dat het niveau behoorlijk hoog ligt. De eerste wedstrijd was uit tegen 

Wezep 2, dat team was een maatje te groot en deze wedstrijd ging met 7-1 

verloren. Ook de volgende wedstrijden tegen ’t Harde 2 en ’t Harde 3 

werden met 7-1 verloren, daarna kwam ’t Harde 1 en ondanks goed spel, 

met twee 3 setters, werd deze toch verloren met 8-0.  Helaas dus geen 

puntje dit keer. Ook tegen Nunspeet was het erg spannend, maar werden 

er wederom geen punten gepakt. Ondanks de uitslagen is er duidelijk 

vooruitgang in het spel te zien. Positief blijven dus en wie weet kunnen we 

nog een team verrassen. Voorlopig blijven we dus onder aan de ranglijst 

bungelen maar wel met een hoop spelplezier!  

Ook na de wedstrijden is er nog een hoop plezier in de kantine, waar de 

strijdende teams napraten onder het genot van een hapje en een drankje. 

Misschien is dit een mooie en stimulerende aanzet om in de toekomst met 

nog een team van BC Epe mee te spelen. 

 

Sportieve groet namens het recreantenteam, 

Bertjan Herms 
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Jarigen 

 

December    Januari  

5e Aartje Elskamp - van de Berg  3e Ad Slegers  

7e Maarten van Schoonhoven  4e Merel Boeve  

13e Mark Schut    5e Clarinda Telnekes - Hanekamp  

14e Xander Angenent   6e Robert Haar  

29e Nico van de Laar   9e Femke Telnekes  

30e Jan van Essen   14e Maarten Huigens  

& Maureen Kommer   19e Roy Trommelen  

25e Catrien van der Werff  

Februari    31e Wesley Nooteboom  

4e Sanne Wijnberg  

19e Robert van Schoonhoven  

20e Sylvia Angenent  

23e José Lagerweij-Koerts   
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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 €6,00 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 recreantencompetitie. 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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