
                                   …surf ook eens naar onze vernieuwde website 

www.badmintonepe.nl 
 

1 
 

Het eerste nieuws over 

Badmintonvereniging 
BC Epe 

 

                   

Afsluiting Seizoen 2012-2013 

 
 

 



                                             

2 
 

ColofonColofonColofonColofon…………    
 

Buitenkant Lijn:Buitenkant Lijn:Buitenkant Lijn:Buitenkant Lijn:    
Buitenkant Lijn wordt vier maal 
per jaar uitgebracht. Ze wordt 
digitaal verspreid onder de leden 
en de adverteerders. 
 

Uitgave:Uitgave:Uitgave:Uitgave:    
3e uitgave. 

 
Kopij:Kopij:Kopij:Kopij:    

Kopij kan worden ingeleverd bij 
Maarten van Schoonhoven of via  
(onderstaand) e-mail adres. 

 
EEEE----mail: mail: mail: mail:                         

buitenkantlijn@gmail.com. 

 
Redactie:Redactie:Redactie:Redactie:    

Robert van Schoonhoven en 
Maarten van Schoonhoven. 

 
Copyright©:Copyright©:Copyright©:Copyright©:        

Auteursrecht op de inhoud 
voorbehouden. 
 

Betaling:Betaling:Betaling:Betaling:    
Betalingen kunnen worden 
overgemaakt op gironummer:       
P 33.81.986 t.n.v.:  
Penningmeester BC Epe te Epe. 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
    
    

Bestuur BCBestuur BCBestuur BCBestuur BC----Epe:Epe:Epe:Epe:    
Voorzitter: 
                      Jan BosmanJan BosmanJan BosmanJan Bosman    
          Pelzerpark 19 
          8162 GA Epe 
                        Tel. 0578-620142 
 
 
 
Penningmeester: 
                      Henk Daggert    Henk Daggert    Henk Daggert    Henk Daggert    
          Midachten 33 

                        8162 CK Epe 
                        Tel.: 0578-842619
           

 
 
Secretaris: 
         Jacob WubsJacob WubsJacob WubsJacob Wubs    
          Grote Weteringsdijk 12 

                        8167 PR Oene 
                        Tel.: 0578-570833 

 
 
 
Competitieleidster:  
                         Belinda HendriksBelinda HendriksBelinda HendriksBelinda Hendriks    
           Klaverkamp 45 
           8162 HN Epe 
                         Tel. 0578-616330 
 
 
 
Ledenadministratie:  

MarjanMarjanMarjanMarjan        
RouwenhorstRouwenhorstRouwenhorstRouwenhorst    

                        W. Dreeslaan 42 
          8161 ZT Epe 
                        Tel.: 0578-620708 
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Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter    
 

Hier is alweer de laatste “Buitenkant Lijn” van dit badmintonseizoen. Wat 
is het snel gegaan! Voor je het weet hebben we weer vakantie. Jammer! 
 
Wij als bestuur zijn zeer verheugd dat er 2 nieuwe leden zijn opgestaan 
om ons bestuur te komen versterken. Dit zijn Jacob Wubs (secretaris) en 
Henk Daggert (penningmeester). Wij wensen ze veel plezier met deze 
mooie taken. Elders in “Buitenkant Lijn” stellen zij zich nog even voor. 
 
Ik wil tevens Marco bedanken voor zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren 
als ledenadministrateur en secretaris bij onze club. Hij heeft het altijd met 
plezier gedaan. Hij blijft toch nog een taak vervullen binnen onze 
vereniging en wel als jeugdbegeleider op de woensdagen. 
 
We hebben inmiddels het 2e Stattler&Waldorf toernooi gehad.  
Wat ik begrepen heb uit de reacties van de deelnemers,  
was het een geslaagd toernooi. Er is goed  
gestreden en er waren verrassende winnaars. 
 
Er hebben de laatste tijd aardig wat stukjes in de  
Schaapskooi gestaan van Bc Epe. Over de  
competitie, toernooitjes, open huis e.d. Op deze 
 manier proberen wij iets meer aan de weg te  
timmeren en meer leden binnen te krijgen. Dat  
is nog steeds nodig, maar het blijft moeilijk.  
Zeker omdat badminton nog steeds gezien  
wordt als “camping badminton”. Wij blijven  
hier actief mee doorgaan. 
 
Nu de tussenwand naar beneden is tijdens het spelen is het 
gezelliger/knusser geworden. Ik hoop dat jullie daar ook zo over denken. 
Tevens wordt het labelbord weer goed gebruikt. Indien er 
vragen/opmerkingen zijn, dan weten jullie ons te vinden! 
 
Binnenkort hebben wij als bestuur weer de regiovergadering van de 
Badmintonbond. Ik ben benieuwd wat ze in petto hebben voor de 
verenigingen. De bond komt namelijk nogal wat geld tekort, zoals ik reeds 
vermeld heb in de vorige editie van “Buitenkant Lijn”. 
Later in juni wordt er een jaarvergadering gehouden van de bond. 
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Ik wil hierbij nogmaals een oproep doen 
om op zaterdag 22 juni naar Oene te 
komen. Daar vindt de afsluiting van het 
badmintonseizoen plaats. We willen dan 
gezamenlijk gaan speedmintonnen en 
aansluitend barbecueën. Dit is alleen voor 
de mensen die lid zijn van onze 
vereniging! 
Aan deze leuke en gezellige middag/avond 
zijn geen kosten verbonden. 
DUS….. GEEF JE OP!!!!!!!!! DUS….. GEEF JE OP!!!!!!!!! DUS….. GEEF JE OP!!!!!!!!! DUS….. GEEF JE OP!!!!!!!!!     
    
19 juni is onze laatste speelavond en we 19 juni is onze laatste speelavond en we 19 juni is onze laatste speelavond en we 19 juni is onze laatste speelavond en we 
beginnen weer op 21 augustus!!beginnen weer op 21 augustus!!beginnen weer op 21 augustus!!beginnen weer op 21 augustus!!    
 
 

Tot slot wil ik hierbij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet dit 
afgelopen seizoen.  
Ik wens jullie een fijne en mooie vakantie! 
 

Jan Jan Jan Jan BosmanBosmanBosmanBosman        
Voorzitter 
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Even voorstellen…Even voorstellen…Even voorstellen…Even voorstellen… 

 
Mijn naam is Jacob Wubs. Op 
de ledenvergadering in 
februari  heb ik de 
secretarisfunctie van Marco 
Telnekes overgenomen. 
 
In november 2011 ben ik lid 
geworden van de vereniging 
BC Epe. Ik had eigenlijk altijd 
een hekel aan sporten. Het 
kost tijd (soms ook geld) en je 
wordt er moe van. Ik vond dat 
ik voldoende hobby's had waar 
ik mijn energie in kwijt kon. 
Totdat ik door een lid van BC 
Epe ervan werd overtuigd, dat 
badminton gewoon heel leuk is. Dat iedereen het kan, ook als je al bijna 60 
bent. Ik dacht, kom ... je mag vier keer gratis spelen, dus je kunt nog alle 
kanten op. Maar het is uitgelopen op een lidmaatschap en het is me 
absoluut niet tegengevallen. 
Nu zal ik zeker geen prof worden zoals ik elke woensdagavond om me heen 
zie, maar het badmintonnen is inderdaad veel leuker, dan ik ooit gedacht 
had. 
 
Ik woon in Oene, sinds september 2012. Daarvoor heb ik 30 jaar in 
Apeldoorn en 4 jaar in Emst gewoond.  Heel lang geleden (1953) ben ik 
geboren in Emmeloord. Na de middelbare school kwam ik terecht in de 
computerwereld – ja dat was er toen al – bij de overheid. In 1971 stond ik 
aan de computer. En dat werk doe ik nu nog. De computer is intussen wel 
heel erg veranderd en ik een klein beetje. 
Ik ben 28 jaar getrouwd geweest met Rita en we hebben samen drie 
kinderen gekregen. Rita is in 2005 (na anderhalf jaar ziekte) overleden 
aan kanker. Dat was een heftige tijd. Je hoort het vaak om je heen, dat 
mensen ongeneeslijk ziek zijn. Maar als je er zelf mee te maken krijgt, 
besef je pas echt wat het betekent. Een sterke levensbasis in die tijd was 
ons vertrouwen op God en het geloof in een leven hierna. 
Met Joke, een heel goede vriendin van Rita, bleef ik contact houden en in 
2008 zijn we getrouwd. 
Dat was ook de reden, dat ik naar Emst verhuisd ben. Joke had daar een 
oude boerderij. Die hebben we vorig jaar verkocht en we wonen nu dus in 
Oene. 
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Mijn dochter heeft twee kinderen – dus ik ben opa. We mogen regelmatig 
op ze passen en daar genieten we enorm van. 
 
Mijn werk is mijn hobby. Ik heb een grote passie voor computers. En dan 
met name het helpen van mensen om dat nare ding de baas te blijven – of 
te worden. De laatste tien jaar heb ik trainingen gegeven in het gebruik 
van allerlei softwareprogramma's. Mijn specialiteit is Excel. Verder 
gebruik is de computer vooral bij wat andere hobby's.  Naast de computer 
is muziek een even grote passie. Ik ben kerkorganist en speel ook piano en 
accordeon. 
 
Organiseren vind ik leuk en dat bracht me ertoe te reageren op de oproep 
van het bestuur voor een secretaris. Ik hoop daardoor ook meer thuis te 
raken in de badmintonwereld. Tot nu toe heb ik geen spijt van de keuze. 
 
Als secretaris beheer ik ook de website. Dus als jullie wensen of tips 
hebben om te verbeteren, te veranderen of aan te vullen, dan kun je bij mij 
terecht. 
Ik hoop vele jaren plezier te hebben bij BC Epe en wil me graag inzetten 
voor de club, zodat ook jullie volop kunnen genieten. 
    

Jacob WubsJacob WubsJacob WubsJacob Wubs    
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Van de secVan de secVan de secVan de secretarisretarisretarisretaris    
    
SpeeltijdenSpeeltijdenSpeeltijdenSpeeltijden 
In het afgelopen seizoen zijn de speeltijden voor de senioren op de 
woensdagavond met een half uur ingekort: zij spelen nu van 20.00 tot 
22.30 uur. 
De laatste weken hebben we tevens tweederde van de zaal gebruikt en het 
achterste deel afgesloten. Dit maakt de sfeer een stuk prettiger. 
Om zoveel mogelijk variatie te krijgen in "wie met wie" speelt, zijn er 
wisselmomenten vastgesteld en kun je op het planbord je plek reserveren. 
Tot nu toe werkt dat goed, al is nog niet iedereen er helemaal mee 
vertrouwd. 
 
De websiteDe websiteDe websiteDe website 
Je weet het nog: www.badmintonepe.nl. Neem eens een kijkje en zie wat 
het laatste nieuws is. 
 
Er is een nieuwe pagina toegevoegd: Foto'sFoto'sFoto'sFoto's. 
Hier vind je koppelingen naar foto's van 
verschillende activiteiten. Op dit moment zijn 
dat er twee, maar we hopen dat dat langzaam 
zal gaan groeien. 
We hebben ook "De actuele foto" toegevoegd. 
We willen proberen regelmatig een leuke foto 
te plaatsen van iets, dat met onze club te 
maken heeft. 
Als jij een foto hebt, die je graag geplaatst wilt 
hebben als "Actuele foto", stuur deze dan naar 
secretaris@badmintonepe.nl. 
 
Het 2Het 2Het 2Het 2eeee    Stattler & WaldorfStattler & WaldorfStattler & WaldorfStattler & Waldorf----toernooitoernooitoernooitoernooi    
Op zaterdagmiddag 13 april werd het 2e "Stattler & Waldorf-toernooi" 
gehouden. Perfect georganiseerd door Jan en Jan. De opzet is dat alleen 
dubbels en mixen worden gespeeld, waarbij iedereen een partner kreeg 
toegewezen door de wedstrijdleiding. Hierbij werd rekening gehouden met 
de verschillende niveaus en werd een sterkere speler ingedeeld samen met 
een minder sterke. Hierdoor ontstonden erg leuke en sportieve partijen. 
Na afloop was er door Jan Spaan van het sportcafé een overheerlijk koud 
en warm buffet klaargemaakt en was het nog lang gezellig. Het was een 
leuke middag en avond en we zien uit naar het 3e toernooi. 
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Nieuwe penningmeester en secretarisNieuwe penningmeester en secretarisNieuwe penningmeester en secretarisNieuwe penningmeester en secretaris    
Op de ledenvergadering in februari zijn een nieuwe penningmeester en 
secretaris benoemd. Het geld van de club wordt nu beheerd door Henk 
Daggert. Elders in dit nummer stelt hij zich aan jullie voor. 
De taak van Marco is overgenomen door Jacob Wubs. Ook van hem zie je 
elders een kennismaking. 
Met deze wijzigingen is het bestuur weer op volle sterkte. 
Met dank aan de afgetreden leden, Marco Telnekes en Erwin van 
Huffelen. Overigens was de taak van Erwin daarvoor al een tijdje door Jan 
Bosman overgenomen. 
 
Agenda voor komend half jaarAgenda voor komend half jaarAgenda voor komend half jaarAgenda voor komend half jaar    
Junioren: 
Afsluiting seizoen: woensdag 19 juni 
Start nieuwe seizoen:  woensdag 4 september 
 
Senioren: 
Start nieuwe seizoen:   woensdag 21 augustus 
Afsluiting seizoen:        zaterdag 22 juni  
 
Afsluiting seizoen voor seniorenAfsluiting seizoen voor seniorenAfsluiting seizoen voor seniorenAfsluiting seizoen voor senioren    
Op zaterdag 22 juni a.s. van 14.30 tot 20.00 uur wordt er een 
supergezellige en sportieve afsluiting van het afgelopen seizoen 
georganiseerd. Alle senioren hebben hierover een mailtje ontvangen. Deze 
uitnodiging is ook op de website te raadplegen. Heb je je nog niet 
aangemeld, geef je dan snel op vóór 15 juni a.s. bij essobomu@versatel.nl 
en beleef ook een gezellige en sportieve middag en avond met 
speedbadminton en een heerlijke barbecue. 
 

Jacob WubsJacob WubsJacob WubsJacob Wubs    
Secretaris  
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Van de Van de Van de Van de ccccompetitieleidsterompetitieleidsterompetitieleidsterompetitieleidster 

 
De voorbereidingen voor een nieuw competitieseizoen zijn inmiddels al 
weer in volle gang. Alle gegadigden voor deelname aan de competitie 
hebben zich aangemeld en daaruit konden 3 teams gevormd worden. 
Opnieuw 2 mixteams (team 1 en team 2) en 1 herenteam. Het aantal 
teams is doorgegeven aan de bond. Er zullen geen verrassend nieuwe 
teams samengesteld worden! Jammer dat er weinig respons komt om bv. 
ook een keer te willen invallen. Het is prettig als we dat van tevoren 
weten. Bovendien leer je kennis maken met het competitie gebeuren. Een 
geschikte kans! 
 
De voorlopigevoorlopigevoorlopigevoorlopige teamindelingen voor de verschillende klassen zijn bekend. 
Hieronder zijn ze te zien. 
 
Teamindeling Afdeling 1Teamindeling Afdeling 1Teamindeling Afdeling 1Teamindeling Afdeling 1            Teamindeling Afdeling 8Teamindeling Afdeling 8Teamindeling Afdeling 8Teamindeling Afdeling 8    
(klasse 1 voor team 1)(klasse 1 voor team 1)(klasse 1 voor team 1)(klasse 1 voor team 1)            (klasse 4 voor team 2)(klasse 4 voor team 2)(klasse 4 voor team 2)(klasse 4 voor team 2)    

  
 

    
Teamindeling Afdeling 2Teamindeling Afdeling 2Teamindeling Afdeling 2Teamindeling Afdeling 2    
(1(1(1(1eeee    klasse mannen voor team 3)klasse mannen voor team 3)klasse mannen voor team 3)klasse mannen voor team 3)    
BECA 2000 

DETO 

STUBAN 

THIELA 

HUISSENSE BC 

WORMENSE SV 

ZETTEN 
 
  

BARNEVELD 

B C FLEVOLAND 

HARDERWIJK 

HEERDER BC      

LEUSDER BC 

SMASH '76 

BAS BADMINTON 

DETO 

APPOLDRO      

GOVA 

HEERDER BC 

DE LOBBERS 

 't PLUUMPJE 

 't PLUUMKE     
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De 2 mixteams zullen hun thuiswedstrijden weer op de zondag spelen. Zo 
kunnen zij ook deelnemen aan de trainingen. Er wordt op zondag dan 1/3 
van de zaal gehuurd. 
BC’70 Veluwe spelen dan ook competitiewedstrijden. 
Het herenteam vindt het prima om hun thuiswedstrijden op de woensdag 
te blijven spelen. 
 
Voor zover de beginnende perikelen van de competitie. 
In het nieuwe seizoen daarover weer meer! 
 

BelindaBelindaBelindaBelinda HendriksHendriksHendriksHendriks    
Competitieleidster        
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Foto’s Foto’s Foto’s Foto’s Stattler & Stattler & Stattler & Stattler & WaldorfWaldorfWaldorfWaldorf----toernooitoernooitoernooitoernooi        
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Kijk op Kijk op Kijk op Kijk op www.badmintonepe.nlwww.badmintonepe.nlwww.badmintonepe.nlwww.badmintonepe.nl        
voor nog meer foto’s!voor nog meer foto’s!voor nog meer foto’s!voor nog meer foto’s!    
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Even voorstellen…Even voorstellen…Even voorstellen…Even voorstellen…    
 
De redactie van 
Buitenkant Lijn heeft mij 
gevraagd iets over mezelf 
te vertellen, bij deze dan. 
 
Ik ben vader van 2 
kinderen, Naomi van 18, 
die op Roc Aventus zit in 
Apeldoorn, en Thorben van 
15 hier op het RSG. 
Op 30 juni 1961 ben ik in 
Verwolde (buurtschap bij 
Laren Gld) geboren, waar 
ik ook naar de plaatselijke 
OBS Verwoldse School 
ging. Vervolgens ben ik als 
echte boerenzoon naar de Biologische School gegaan. Mijn 
vervolgopleiding was op het Opleidingscentrum voor Dierveredeling in 
Almelo. 
Op mijn 18e stond ik als gediplomeerd varkens/rundveehouder voor de 
keus om hierin verder te gaan, of een andere richting te kiezen. Het werd 
het laatste. Ik had namelijk het plan opgevat om in Militaire Dienst een 
andere opleiding te kiezen en mogelijk als Kort Verband Vrijwilliger nog 5 
jaar extra te dienen. Vervolgens kwam de keuring in de Deventer 
Boreelkazerne en werd ik goedgekeurd. Een dag later kreeg ik een brief 
van de indelingsraad die meldde dat ik als buitengewoon dienstplichtige 
was ingedeeld. Dus door dat plannetje kon ook een streep.  
Daarom maar op mijn Yamaha SS gestapt op jacht naar werk (1979) en 
kwam ik bij Constructiewerkplaats H.W ter Hogt in Harfsen terecht, waar 
ik begon als leerling constructiebankwerker en in zes jaar tijd ontwikkelde 
tot allround constructiebankwerker/lasser. Omdat daar geen 
doorgroeimogelijkheden waren, iets anders gezocht en in 1985 gevonden 
bij Machinefabriek Damen in Zutphen als Magazijnbeheerder/inkoper 
magazijn. In 1994 begonnen als vertegenwoordiger bij Topslag 
Magazijninrichting. Bij Duursma Industrietechniek BV ben ik in 1996 
begonnen en daar werk ik tot heden nog steeds, op het moment voor de 
vestigingen Apeldoorn en Zwolle.  
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Met badminton ben ik in 1993 begonnen in Borculo bij BC BaBo 
(Badmintonclub Borculo) 
Daar heb ik in verschillende commissies gezeten, o.a. de jeugd en PR 
commissie, en zodoende ook in het bestuur. De laatste 3 jaar, voordat ik 
naar Epe kwam als voorzitter. Een andere passie van mij is Tractor 
Pulling dat in 1977 in Europa is geïntroduceerd. Vanaf 1979 ben ik het 
gaan volgen en zodoende kwam ik in 1981 in het Hurricane team, waarin 
ik tot 1985 een hele leuke tijd heb beleefd. 
In 1981 werd ik ook official in diverse functies, maar vooral als 
afstandmeter, wat ik tot 1993 heb gedaan. Eind 1999 begon het toch weer 
te kriebelen en ben ik voorzitter geworden van de NTTO standaard divisie 
en in die hoedanigheid ook lid van het algemeen bestuur van de NTTO. 
Dat heb ik tot 2003 gedaan en gestopt, omdat het niet meer te combineren 
was met mijn werk en gezin. 
Oh ja, dit jaar was ik Prins Carnaval. Zo nu weten jullie iets meer van mij, 
wil je nog meer weten, kom dan na de training/speelavond gezellig naar 
het SportCafe en kletsen we gezellig verder. 

    
Henk DaggertHenk DaggertHenk DaggertHenk Daggert    

    

    
OproepOproepOproepOproep        van de ledenadministratievan de ledenadministratievan de ledenadministratievan de ledenadministratie    
    
Het is voor ons belangrijk dat we over de juiste e-mailadressen 
beschikken. In de nabije toekomst krijgen we een digitale ledenpas (en die 
kan dan rechtstreeks naar de betreffende persoon toegestuurd worden). 
Bovendien worden mededelingen, zoals bijvoorbeeld over toernooitjes, ook 
vaak via  de mail gedaan. Dus in alle gevallen handig om de goede 
mailadressen voorhanden te hebben. 
Ook als je verhuisd bent, een ander telefoonnummer hebt gekregen dit 
graag doorgeven aan: 
Marjan Rouwenhorst. E-mail: rouwe242@planet.nl 

    



                                   …surf ook eens naar onze vernieuwde website 

www.badmintonepe.nl 
 

 

19 



                                             

20 
 

JarigenJarigenJarigenJarigen    

    
JuniJuniJuniJuni                    JuliJuliJuliJuli        
2e Evelien van Schoonhoven  8e Brian van der Wiel 
4e Ad Witlox (65!)(65!)(65!)(65!)   9e Ed Visser    
5e Jessica Groothuis    
9e John Groenewold   AugustusAugustusAugustusAugustus 
15e Belinda & Frederike Hendriks 1e Lianne Aksu-Gerritsen 
19e Joep Groote Schaarsberg  5e Siebren Kooistra 
20e Angela Bosch   16e Yvonne Demaret 
21e Leona Vos    23e Susan van 't Hul 
25e Jaap Elskamp (65!)(65!)(65!)(65!)            24e Henk Daha 
28e Rene Biemans   24e Arjan van de Laar 
28e Henk Daggert   24e Marco Telnekes 

    
    
    
    
    
    
Nieuwe ledenNieuwe ledenNieuwe ledenNieuwe leden 
    
Misschien dat jullie nog kennissen, buren  of vrienden weten die wel 
willen badmintonnen. Neem ze mee!! De eerste vier keervier keervier keervier keer mogen ze gratisgratisgratisgratis 
meedoen!!! We mogen de volgende nieuwe leden verwelkomen: 
  
Senioren: 
Jelmer Bron 
Henk Altenstadt 
 
Junioren: 
Wesley Nooteboom 
Winston Nooteboom 
 
 
Van harte welkom op onze 
vereniging! We hopen dat je het naar je zin zult hebben. Als je vragen hebt 
kan je altijd bij één van onze bestuursleden terecht.        
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Algemene info BCAlgemene info BCAlgemene info BCAlgemene info BC----EpeEpeEpeEpe    
 

En wie zijn wij dan wel?En wie zijn wij dan wel?En wie zijn wij dan wel?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?Wanneer spelen we?Wanneer spelen we?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 20.00 spelen 

 
Wat kost het?Wat kost het?Wat kost het?Wat kost het?    

Senioren 18 jaar en ouder €9,75 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. 

 
Clubkampioenschappen?Clubkampioenschappen?Clubkampioenschappen?Clubkampioenschappen?    

Ieder jaar aan het eind van het seizoen, geldt het recht van de sterkste en, 
organiseren we natuurlijk de clubkampioenschappen.  

 
Competitie?Competitie?Competitie?Competitie?    

Ook hier zijn we actief in. Op het moment hebben we drie competitieteams, 
waarvan twee mixed-teams en één herenteam.  
Ook zijn we actief in de voorjaarscompetitie. Meedoen? Informeer hiervoor bij 
Belinda Hendriks.Belinda Hendriks.Belinda Hendriks.Belinda Hendriks. 
 

TrainingTrainingTrainingTraining????    
De senioren hebben de mogelijkheid om training te volgen. De training begint 
om 20.00 en wordt verzorgd door Brian van der Wiel. 

 
Afmelding?Afmelding?Afmelding?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 (Marjan RouwenhorstMarjan RouwenhorstMarjan RouwenhorstMarjan Rouwenhorst).  

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

Wijzigingen in je gegevensWijzigingen in je gegevensWijzigingen in je gegevensWijzigingen in je gegevens????     
Verhuist? Nieuw telefoonnummer? Ander/nieuw e-mail adres? Alle 
veranderingen van je gegevens graag zo snel mogelijk doorgeven aan 
Marjan Rouwenhorst  (ledenadministratie@badmintonepe.nl). 



                                             

22 
 

 
 
 


