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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: 
6e uitgave. 

 

Kopij: 
Kopij kan worden ingeleverd bij 

Maarten van Schoonhoven of via  

(onderstaand) e-mail adres. 

 

E-mail:       
buitenkantlijn@gmail.com. 

 

Redactie: 
Robert van Schoonhoven en 

Maarten van Schoonhoven. 

 

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: 
                      Henk Daggert    

          Midachten 33 

                        8162 CK Epe 

                        Tel.: 0578-842619

           

 

 

Secretaris: 
         Jacob Wubs 
          Grote Weteringsdijk 12 

                        8167 PR Oene 

                        Tel.: 0578-570833 

 

 

 

Competitieleidster:  
                         Belinda Hendriks 

           Drift 2 

           8162 KG Epe 

                          

 

 

 

Ledenadministratie:  
Marjan  

Rouwenhorst 

                        W. Dreeslaan 42 

          8161 ZT Epe 

                        Tel.: 0578-620708 
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Van de voorzitter 
 

Beste badmintonners, 

 

Hier is de laatste ‘Buitenkant Lijn’ van dit seizoen 2013-2014.  

 

Op de ALV in februari, wat meteen goed bezocht werd door een aantal 

nieuwe leden, heeft het bestuur gesproken over o.a. de voortgang van de 

jeugd. Er is toen gesproken over een trainer! Inmiddels hebben wij een 

trainer voor de jeugd gevonden. Het is Leonora van Werven en zij speelt 

bij BC’70 De Veluwe. Zij heeft een trainingscursus gevolgd bij de 

Nederlandse Badminton Bond.  Ze zal zich verderop in BL voorstellen. 

Leonora zal ondersteund worden door Dorien Spaan (ook zij zal zich 

voorstellen). Dorien gaf aan dat zij iets voor de jeugd wilde gaan doen. Een 

mooi gebaar wat nu ook prima van pas komt in het plaatje van de jeugd.  

Een belangrijk initiatief hierbij is het werven van nieuwe jeugdleden. Het 

geven van badmintonclinics op verschillende scholen in Epe is zo’n 

initiatief. In september zullen Leonora en Dorien starten met de Hoge 

Weerdschool. De kinderen van groep  4 t/m 8 krijgen in de PWA sporthal 

een enthousiaste clinic waar hopelijk enthousiaste nieuwe jeugdleden uit 

voortkomen. Dit gebeurt tijdens de reguliere gymlessen van de school en 

in de vrije tijd van Leonora en Dorien. In de maand oktober zal de K. 

Norelschool bezocht worden en,  indien dit allemaal goed bevalt en nodig 

zou moeten zijn, ook nog andere scholen in Epe.  

Wij hopen zo een flink aantal kinderen aan het badmintonnen te krijgen 

en tevens nieuwe jeugdleden voor onze vereniging te verwelkomen. 

  

Tijdens de ALV hebben we het ook gehad over een eventuele 

samenwerking met BC’70 De Veluwe voor wat betreft de trainingen. Dit 

gaat in het nieuwe seizoen van start en de competitiespelers van BC Epe 

kunnen hieraan gaan deelnemen. Daarnaast komen de leden van BC’70, 

die op de dinsdag spelen, bij ons badmintonnen op de woensdagavond. Dit 

geldt voor het hele badmintonseizoen. 

 

Op 24 mei, jl., heeft de finale van de Carlton Cup plaats gevonden. Deze 

werd georganiseerd door BC’70 De Veluwe in samenwerking met de 

Badminton Bond. Hier streden 

de 8 beste teams van 

Nederland om de 1e plaats. Het 

was er druk en gezellig. Er 

waren mooie wedstrijden bij.  

Een goede promotie voor de 

badmintonsport! 
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Een ander toernooi binnen onze vereniging is het Stattler en Waldorf 

toernooi!  

Dit zou plaats vinden op 10 mei. Jan van Essen en ondergetekende hebben 

zich sterk gemaakt om het onder de aandacht te brengen bij jullie 

(mailverkeer en omroepen op de woensdagavond). Helaas heeft het 

allemaal niet geholpen! Het toernooi is NIET door gegaan omdat er te 

weinig aanmeldingen waren. Zegge en schrijve 17 leden wilden meedoen 

en dat is gewoon te weinig.  

We hopen volgend seizoen toch echt dit toernooi te laten slagen!! 

 

Elk jaar is er een afsluiting van het badmintonseizoen. Dit jaar wordt het 

wederom bij Brian van der Wiel in Oene aan de Kerkweg 26 gehouden! 

Het is een gezellige en sportieve middag en/of avond. 

Er kan speedminton en tafeltennis gespeeld worden en tevens is er een 

BBQ. 

Jullie kunnen je opgeven bij Jacob, email is: secretaris@badmintonepe.nl 

Dit evenement gaat gewoon door ongeacht het aantal mensen die komen. 

 

 

 

DUS 

GEEF JE 

OP!!!!!! 

 

 

 

Als laatste een verzoek van mij en Marjan: zorg ervoor dat je correcte e-

mailadres doorgegeven is bij de ledenadministratie. Het gebeurt nog 

weleens dat de leden de mail niet krijgen omdat zij een ander e-mailadres 

hebben gekregen. 

 

Ik wil jullie allemaal alvast een fijne vakantie toe wensen en ik zie jullie in 

het nieuwe seizoen weer in de sporthal. 

 

Jan Bosman  

Voorzitter  

mailto:secretaris@badmintonepe.nl
https://www.google.nl/url?q=http://muppet.wikia.com/wiki/Statler_and_Waldorf&sa=U&ei=tF9vU6HDMcbiO8-2geAE&ved=0CDAQ9QEwAQ&sig2=fT_2HeJJERGwb-RTv-4DYw&usg=AFQjCNEzzS2cJ_RkLbiGu5v1_54u5zc6qw
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Van de secretaris 
 

Digitale Ledenvergadering 

Voor het eerst hebben we een "digitale ledenvergadering" gehouden. Alle 

seniorleden hebben via e-mail kunnen stemmen op het voorstel om twee 

jeugdtrainers te benoemen. Elders in deze BL vind je meer informatie over 

hen. 

Aan de stemming hebben 27 seniorleden meegedaan. 25 waren vóór, 1 

tegen en 1 blanco. 

Het bestuur is tevreden met deze uitkomst en gaat over tot het benoemen 

van Leonora van Werven en Dorien Spaan. 

 

DEKA-actie 

Eind vorig jaar heeft de DEKA een muntenactie georganiseerd. Drie 

verenigingen mochten een doel aangeven, waaraan ze geld wilden 

besteden. Ze kregen respectievelijk 500, 1000 of 1500 euro. De klanten 

moesten een muntje deponeren in de bak van de vereniging van hun 

voorkeur. Wij hebben de derde plaats gehaald en kregen dus € 500,- 
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En verder ... 

 hebben gesproken met onze Regiocontactpersoon Victor Meier over 

een aantal zaken vanuit het Landelijk bestuur. Met name de regeling 

rond de nieuwe contributie was niet helder en daar hebben we goede 

antwoorden op gekregen. Ook had hij goede tips voor het werven van 

jeugd; 

 wordt op de woensdagavond een deel van de hal gebruikt door 

basketbalclub Base; tot 20.00 uur; 

 hebben we helaas het Stattler en Waldorf toernooi moeten annuleren, 

omdat er te weinig belangstelling was; 

 is er op 18 juni de afsluiting van het seizoen voor de junioren onder 

leiding van Martha en Jan (v. E.); 

 is er op 21 juni de afsluiting van het seizoen voor de senioren met 

Speedminton en BBQ, bij Brian in Oene; 

 starten we met het nieuwe seizoen op woensdag 20 augustus 2014. 

 

Rest mij jullie allen een heel goede vakantietijd toe te wensen. 

 

Jacob Wubs 

Secretaris  
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 Van de competitieleidster 
 
De voorbereidingen voor een nieuw competitieseizoen zijn weer begonnen. 

Er zijn 3 competitieteams aangemeld, maar terwijl ik dit schrijf is het nog 

steeds niet zeker of het 1e team komend seizoen gaat spelen. Er mist een 

dame (Evelien van Schoonhoven gaat spelen bij BC’70 Veluwe) en 

aangezien dames moeilijk te vinden zijn, is er nog steeds een zoektocht 

gaande. 

 

Het 2e mixteam wordt wederom  Het herenteam wordt gevormd  

gevormd door:    door: 

Jan van Essen    John Groenewold 
Erwin van Huffelen   Robert van Schoonhoven 
Marjan Rouwenhorst   Piet Timmer 
Catrien Proper    Geert Vermeulen 
Sandy Stegeman    Frens van ’t Zand 
 

De teamindelingen voor de verschillende klassen zijn bekend. 

Hieronder zijn ze te zien. 

 

Teamindeling Afdeling 1   Teamindeling Afdeling 8 

(klasse 1 voor team 1)   (klasse 4 voor team 2) 

  

 

 

Teamindeling Afdeling 2 

(2e klasse mannen voor team 3) 

APPOLDRO 

KANTJILS 

 't VEEN 

BC '70 VELUWE 

WORMENSE SV 

VRIJ 

VRIJ 

 

 

AMERSFOORT    

BC FLEVOLAND 

HARDERWIJK 

BAN 

IDUNA 

BAS BADMINTON 

WORMENSE SV      

 

DETO 

GOVA 

DE KANTJILS   

DE LOBBERS 

t PLUUMPJE 

WORMENSE SV 

VRIJ 
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De 2 mixteams zullen hun thuiswedstrijden weer op de zondag spelen. Er 

wordt op zondag dan 1/3 van de zaal gehuurd. BC’70 Veluwe spelen dan 

ook competitiewedstrijden. 

Het herenteam speelt hun thuiswedstrijden op de woensdag. 

 

Komend seizoen zal het eerste seizoen zijn dat de competitiespelers bij BC 

’70 Veluwe een training kunnen volgen. Een mooie gelegenheid om je 

techniek en spel op te vijzelen! 

Ik ben zeer benieuwd!! 

 

Ik wens iedereen een leuk, gezellig en sportief competitieseizoen toe! 

 

Belinda Hendriks 

Competitieleidster 

 
 
 
 
Even Voorstellen (1): 
 

Hoi! 

 

Even snel voorstellen: 

Ik ben Dorien Spaan, 22 jaar oud en sinds kort lid bij BC Epe. 

Nu 2 jaar afgestudeerd aan de middelbare hotelschool en werkende. 

Op mijn dertiende ongeveer ben ik begonnen bij de jeugd van BC’70, hier 

ben ik doorgegroeid tot competitie 

speler in de 4de en 3de klasse. Ik ben er 

even 2 jaar tussen uit geweest, maar nu 

dus terug bij een nieuwe club! 

En……………. 

Samen met Leonora zal ik de jeugd 

gaan trainen komend seizoen, waar we 

beiden heeeeeeeel veel zin in hebben! 

 

Tot in september! 

 

Groetjes, 

Dorien 
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Even Voorstellen (2): 
 

Hoi, 

Ik ben Leonora van Werven, ik ben 42 jaar. Ik woon samen met Richard. 

Samen hebben wij 5 kinderen: Denise (19), Martyn (15), Celine (15), Coen 

(15) en Thijs (12). 

Ik werk als verzekeringsadviseur bij Baksteen en Pul Financiële diensten 

in Epe. Daarnaast help ik Richard regelmatig met zijn eigen zaak. 

 

Zelf badminton ik al 26 jaar met heel veel plezier. Ik heb heel veel niveaus 

doorlopen. Van 3e klasse district tot 3 divisie bondscompetitie. Na een jaar 

niet gespeeld te hebben start ik het nieuwe seizoen in de Hoofdklasse bij 

BC ’70 Veluwe.  

In januari 2014 heb ik mijn opleiding Sportleider 2 (SLB2) afgerond en ik 

krijg, straks in oktober, tijdens de Dutch Open in Almere, mijn diploma 

uitgereikt.  

Inmiddels train ik al 2 jaar de recreanten van BC ’70 Veluwe. 

 

Vanaf september 2014 ga ik mijn enthousiasme voor badminton delen met 

de jeugd van BC Epe. Samen met Dorien Spaan gaan we er samen voor 

zorgen dat er groei ontstaat binnen de jeugd. Hiervoor hebben we 

inmiddels al de nodige plannetjes klaar.  Ons uiteindelijke doel is om met 

1 (of meerdere) jeugdteam uit te komen in de Jeugdcompetitie van 

Badminton Nederland! 

 

Voor nu een hele fijne zomervakantie en tot in september bij de 1e 

training… 

 

Met sportieve groet,  

 

Leonora van Werven 
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Jarigen 

 

Juni     Augustus  
5e Jessica Groothuis   5e Siebren Kooistra 

9e John Groenewold   16e Yvonne Demaret 
15e Belinda & Frederike Hendriks 21e Wim Sterken  

18e Frenz van ‘t Zand   24e Henk Daha 

19e Joep Groote Schaarsberg  24e Arjan van de Laar  

20e Angela Bosch         & Marco Telnekes 

21e Gerrit Scholten & Leona Vos 

25e Jaap Elskamp 

28e Rene Biemans 

30e Henk Daggert 

 

Juli    

8e Brian van der Wiel    

9e Ed Visser       

    

 
 
 
 
Nieuwe leden 
 

We heten een aantal nieuwe leden van harte welkom: Gerrit Scholten,  

Frens van 't Zand, Robert Haar  enDorien Spaan allen bij de senioren. 

 

Als je een nieuw of ander e-

mailadres hebt gekregen (door 

bijvoorbeeld de aanleg van 

glasvezel), wil je dit dan 

doorgeven aan 

ledenadministratie@badminton

epe.nl? 

 

Marjan Rouwenhorst 

Ledenadministratie 
  

ledenadministratie@badmintonepe.nl
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 20.00 spelen 

 

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. 

 

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. 

 

Training? 
De senioren hebben de mogelijkheid om training te volgen. De training begint 

om 20.00 en wordt verzorgd door Brian van der Wiel. 

 

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 Rouwenhorst).  

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 

Marjan Rouwenhorst  (ledenadministratie@badmintonepe.nl). 

 

 

 

 

 

 

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