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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:       
NL02 INGB 0003 3819 86 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: 

Sonja van deSonja van deSonja van deSonja van derrrr    VVVVoooooooortrtrtrt                        
penningmeester 
@badmintonepe.nl 

                         
                                   

 
 
Secretaris: 
         Jacob WubsJacob WubsJacob WubsJacob Wubs    
          Grote Weteringsdijk 12 

                        8167 PR Oene 
                        Tel.: 0578-570833 

 
 
 
Competitieleidster:  
                         BelindaBelindaBelindaBelinda    HendriksHendriksHendriksHendriks    
           Drift 2 
           8162 KG Epe 
                          
 
 
 
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    
 
Voor jullie ligt de laatste ‘Buitenkant Lijn’ van dit seizoen! 
 
Terugkijkend  op de  ALV van 11 februari, kunnen we met z’n allen 
concluderen, dat de betrokkenheid van de leden is toegenomen. Er was een 
grote opkomst en enkele leden zijn opgestaan om in de activiteiten 
commissie te gaan. Dit zijn Sandy Stegeman, Wim Vos, Gerhard Heersink 
en Jan ten Have. De eerste activiteit die zij hebben georganiseerd, was 
tijdens Koningsdag. 
Samen met enkele jeugdleden en hun ouders hebben ze meegelopen in de 
optocht. Op een versierde kar pronkte een prachtige shuttle. Tevens 
deelden zij flyers uit. Het zag er bijzonder mooi en fraai uit! Een geslaagde 
activiteit waarvoor mijn dank! De commissie heeft nog meer ideeën en 
plannen maar die komen in het nieuwe seizoen aan bod. 
 
De samenstelling van het bestuur is na de ALV ook veranderd! Belinda 
Hendriks heeft aangegeven om na 14 jaar te stoppen als 
competitieleidster. Geert Vermeulen neemt deze taak nu op zich. Hij 
neemt echter geen plaats in het bestuur. 
Ook Henk Daggert is als penningmeester  gestopt en Sonja van der Voort 
heeft het stokje overgenomen.  
 
In samenwerking met BC’70 De Veluwe hebben wij een flyer ‘huis aan 
huis’ laten verspreiden i.v.m. de finale van de Carlton Cup in Epe op 2 mei 
jl.! Fantastisch dat we op deze manier de mogelijkheid hebben gekregen 
om leden te kunnen werven voor onze club, maar natuurlijk in zijn 
algemeenheid voor de sport ‘Badminton’. Nu maar hopen dat nieuwe leden 
zich aanmelden. 
 
Aan het einde van het seizoen komt er wederom een afsluiting voor de 
jeugd en voor de senioren.  
Deze zal voor beide groepen op 27 juni a.s. plaats vinden. 
Wat de jeugd gaat doen is nog niet bekend! 
De senioren gaan naar de Vosselhoeve om boerengolf te spelen! Na afloop 
kun je op de fiets of in de auto stappen om bij Brian, aan de Kerkweg 26 in 
Oene, te gaan genieten van een BBQ.  
Hierbij vragen wij jullie om deze dag vrij te houden!!Hierbij vragen wij jullie om deze dag vrij te houden!!Hierbij vragen wij jullie om deze dag vrij te houden!!Hierbij vragen wij jullie om deze dag vrij te houden!! 
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Met een blik op het volgende seizoen, vinden er momenteel veel 
gesprekken plaats met buurtsportcoaches. Zij zullen in samenwerking met 
ons, op basisscholen in Epe, de sport ‘Badminton’ gaan promoten. We 
hopen via de kinderen ook ouders, buren en/of andere familieleden voor 
onze sport te winnen. De clinics zullen in de week van 14 t/m 18 sept. 
gegeven worden. Alle hulp van jullie is welkom! Toon je betrokkenheid en 
meld je bij het bestuur! 

 
Ik wil jullie allemaal een fijne 
vakantie wensen en ik zie jullie 
weer terug in augustus!! 
 

Jan Jan Jan Jan BosmanBosmanBosmanBosman        
Voorzitter 

 
 
 
 

PS: Als er een mail gestuurd wordt naar jullie met een vraag of iets 
anders, willen jullie daar dan op reageren! Of het nu positief of negatief is, 
dat maakt niet uit maar REAGEER! 
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Van de secretarisVan de secretarisVan de secretarisVan de secretaris    
 
Naast de informatie van onze voorzitter heb ik niet zoveel meer te melden. 
Door gezondheidsproblemen ben ik een behoorlijke tijd uit de running 
geweest. Maar zoals het er nu uitziet, begin ik me weer aardig de ouwe te 
voelen. 
Het seizoen zit er alweer bijna op en we gaan samen op 27 juni een 
gezellig afscheid vieren. 
 
Ik wens jullie allemaal een heel goede zomertijd en tot ziens in augustus! 
 
    

Jacob WubsJacob WubsJacob WubsJacob Wubs    
Secretaris  

 

ClinicsClinicsClinicsClinics    
 
Van 14 t/m 18 september, in de week van de 
badminton, worden er vanuit onze vereniging, 
in samenwerking met de buurtsportcoaches, 
badmintonclinics gegeven op alle basisscholen 
in Epe. We zijn bezig om deze clinics af te 
sluiten met een toernooitje. We hopen zo de 
jeugd warm te laten lopen voor de 
badmintonsport! 
 

MarjanMarjanMarjanMarjan    
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In gesprek met Sonja van der VoortIn gesprek met Sonja van der VoortIn gesprek met Sonja van der VoortIn gesprek met Sonja van der Voort    
 
Sinds de laatste Algemene Ledenvergadering (2015) is Sonja 
penningmeester in het bestuur van BC Epe. Ze is lid van onze vereniging 
sinds maart 2012 maar ze speelt het badminton al vanaf haar jeugd. 
 
Sonja is 42 jaar jong en komt uit Noordwijkerhout, uit een gezin van drie 
kinderen, waarvan zij de oudste is. Ze is getrouwd met Harry en ze hebben 
twee kinderen: Wiebe en Susanne. 
Na haar middelbare opleiding is ze Technische Bedrijfskunde gaan 
studeren aan de Technische Universiteit in Enschede. In haar 
studententijd bleef ze ook het badminton volop trouw. En ze was lid van de 
studenten-badmintonvereniging DIOK (Drank is onze kracht ...). 
Haar studie was de opstap naar haar baan. Ze begon bij Philips, op de 
afdeling scheerapparaten als leidinggevende. Nu is ze "Operations 
Directeur" bij BMA, een fabriek waar kantoorstoelen gemaakt worden. 
Het is haar verantwoordelijkheid dat de productie goed draait. 
 
Zo'n twaalf jaar geleden zijn ze in Epe komen wonen. Maar niet continu 
tot nu toe, want voor hun werk hebben ze anderhalf jaar in Stockholm, 
Zweden gewoond. Beiden werkten ze bij de Scaniafabrieken.  
Drie jaar geleden is ze dus lid geworden van onze vereniging en ze speelt 
met veel plezier een spelletje badminton. Voor de competitie speelt ze mee 
in het 1e team. 
Naast badminton houdt ze ook van hardlopen, hoewel dat op dit moment 
op een laag pitje staat. 
Bij hun huis hebben ze een grote tuin, waardoor ze zich in haar tuinier 
hobby helemaal kan uitleven. Een moestuin is dan bijna vanzelfsprekend. 
Haar technische belangstelling laat ze ook in en om huis zien. Waardoor er 
nu een lantaarnpaal in de tuin staat. 
 
Omdat ze zich graag inzet voor taken in het vrijwilligersleger, nam ze het 
penningmeesterschap van onze vereniging op zich. Op de vraag of ze veel 
ervaring heeft met de penningmeester taken krijg ik een afwerend 
antwoord: "Helemaal niet". Maar ze is wel heel nauwkeurig en serieus. 
Dus dat zal helemaal goed komen. 
 
Sonja, we zijn blij met het feit dat jij de zorgen over onze penningen op je 
hebt genomen en vertrouwen je dat volledig toe. 
 

Jacob WubsJacob WubsJacob WubsJacob Wubs    
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JarigenJarigenJarigenJarigen    

    
JuniJuniJuniJuni    JuliJuliJuliJuli     
5e Jessica Groothuis  8e Brian van der Wiel 
9e John Groenewold  9e Ed Visser 
15e Belinda & Frederike Hendriks 
18e Frens Zand van 't  AugustusAugustusAugustusAugustus 
19e Joep Groote Schaarsberg 5e Siebren Kooistra 
20e Angela Bosch  16e Yvonne Demaret 
21e Gerrit Scholten  21e Wim Sterken 
      & Leona Vos   24e Henk Daha 
25e Jaap Elskamp        & Arjan van de Laar 
28e Rene Biemans        & Marco Telnekes 
30e Henk Daggert    

    
    
    
    
    
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: 
  
Junioren:Junioren:Junioren:Junioren:    
Natalie Atieno, Tim Smit en 
Merel Boeve. 
 
SeniorenSeniorenSeniorenSenioren    
Arjen van der Werff, Petra 
Rothengatter. 
 
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? 
 
Marjan RouwenhorstMarjan RouwenhorstMarjan RouwenhorstMarjan Rouwenhorst    
Ledenadministratie    



                                             

10 
 

AlgAlgAlgAlgemene info BCemene info BCemene info BCemene 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. 

 
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). 
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