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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:    
4e 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 de eerste Buitenkant Lijn van het nieuwe badmintonseizoen 2013-
2014. 
Wij zijn alweer een aantal weken aan het badmintonnen en iedereen 
speelt weer met veel enthousiasme! Sommige leden zijn er nog niet i.v.m. 
blessures, maar wij hopen ze gauw weer te zien. 
 
Voor de zomerstop hebben wij onze jaarlijkse afsluiting wederom bij Brian 
gehouden. Er is genoten van de barbecue en tussendoor werd er veel 
speedminton gespeeld. Ik wil hierbij Brian bedanken voor zijn 
gastvrijheid.  

                           

 
 
De activiteitencommissie heeft de boel weer opgepakt en houdt met 
regelmaat activiteiten (toernooitjes, open huis, ouder/kind toernooi e.d.)! 
Jullie kunnen de activiteiten zien op onze website www.badmintonepe.nl.  
 
Op 18 september jl., hebben wij een “Open huis” gehouden. Er waren veel 
nieuwe gezichten. Inmiddels kunnen we enkele nieuwe leden op de 
vereniging verwelkomen. Onze vereniging moet nog steeds nieuwe leden 
erbij krijgen om gezond te blijven, zodat wij aan onze verplichtingen 
kunnen blijven voldoen. 
 
De competitie is inmiddels weer gestart. Verderop in Buitenkant Lijn 
wordt daar meer over verteld door onze competitieleidster. 
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De trainingen voor zowel de jeugd als de senioren zijn weer in volle gang. 
De jeugd krijgt training van Frederike Hendriks, Marco Telnekes, Jan van 
Essen en Henk Daggert. De senioren krijgen training van Brian v/d Wiel. 
De tijden van de trainingen kunnen jullie vinden op onze website! 
 
Op het informatiebord van ons labelbord hangt een brief van het Stichting 
bestuur sporthal. Hier staan de huisregels voor het gebruik van de 
sporthal op. Willen jullie die lezen en je er aan houden?!  
 
Wij hebben, als bestuur, op woensdag 16 okt. afscheid van Jan Dol 
genomen. Hij is ruim 25 jaar de uitbater/beheerder geweest van de ‘oude’ 
PWA sporthal. Hij is vanaf het nieuwe seizoen gestopt maar heeft nog een 
paar jaar in de nieuwe sporthal als beheerder rond gelopen. Zijn taken zijn 
inmiddels overgenomen door Jan Spaan. Hierbij willen wij Jan Dol 
bedanken voor zijn inzet en de gezellige woensdagavonden! 
 
Ook dit jaar heeft er weer het  jaarlijkse ‘Dutch Open’ plaats gevonden. Dit 
toernooi wordt gehouden in het Topsportcentrum in Almere. Het is er leuk 
en gezellig en er wordt op wereldniveau gespeeld. Wij, als vereniging, 
waren daar goed vertegenwoordigd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds kort is onze vereniging ook te zien op ‘facebook’. Jullie kunnen alle 
informatie vinden op onze website. 
 
Tot slot wens ik jullie een fijn badmintonseizoen toe! 
 

Jan Jan Jan Jan BosmanBosmanBosmanBosman        
Voorzitter 
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Van de secVan de secVan de secVan de secretarisretarisretarisretaris    
    
FacebookFacebookFacebookFacebook 
Naast de website (www.badmintonepe.nl) hebben we nu ook een 
Facebookpagina gemaakt. Iedereen, die dat wil, kan daar iets op plaatsen. 
Facebook is vooral onder jongeren populair. Enige tijd geleden was het 
Hyves. Maar die site is onlangs gesloten. Facebook heeft zoveel succes 
geboekt, dat ze daarmee Hyves min of meer hebben doodgedrukt. 
Het voordeel van een eigen pagina op Facebook is, dat je meldingen kunt 
krijgen in je eigen Facebookpagina. Als er activiteiten, of leuke foto's, of 
andere wetenswaardigheidjes op de pagina gezet worden, wordt hiervan 
automatisch een berichtje doorgestuurd naar alle deelnemers. 
Je moet zelf één keer  
Onze pagina kun je bereiken via:  
https://www.facebook.com/badmintonepe. 
Kijk er eens rond, reageer op berichten, of plaats zelf iets, dat interessant 
kan zijn voor de clubleden en kijkers. 
En uiteraard staan we open voor opmerkingen en aanvullingen. 
 
Nieuwe ledenNieuwe ledenNieuwe ledenNieuwe leden 
Het laatste Open Huis heeft ons een aantal nieuwe leden opgeleverd. Heel 
mooi. 
Maar wat vervelender is, is dat er ook wat adspirant-leden zijn, die een 
heel onfortuinlijke start hebben gemaakt. Zo is er iemand, die de tweede 
keer dat hij bij ons speelde, een shuttle in zijn oog kreeg. Tja, wij weten, 
dat je nooit achterom mag kijken. Maar als nieuw en onervaren lid weet je 
dat (nog) niet. Hij kreeg de shuttle met volle kracht in zijn oog. En wat erg 
vervelend is, is dat de oogarts heeft vastgesteld, dat de schade wel eens 
definitief kan zijn. Het geval is, dat zijn pupil niet meer kleiner wordt bij 
meer licht. 
Een ander adspirant-lid heeft 
een beenblessure opgelopen. 
Gelukkig is dat weer aan de 
beterende hand. Maar al met 
al blijft het wel vervelend. We 
wensen hen veel goeds en 
sterkte toe. 

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

 
Het competitieseizoen 2013-2014 is al weer in volle gang. Met 3 en 4 
speelweken achter ons kunnen we eens kijken hoe de 3 teams het tot nu 
toe gedaan hebben. 
 
In de nieuwe klasse (1e klasse heren) hebben de heren het een stuk 
zwaarder dan vorig jaar. Dat was natuurlijk te voorzien als je promoveert, 
maar er moet behoorlijk aan getrokken worden! Op 20 sept. hadden ze hun 
eerste wedstrijd. Tegen BC Zetten verloren ze met 8-0. Niet heel dik zoals 
de uitslag doet vermoeden, maar BC Zetten bleek toch een maatje te groot. 
In de volgende 2 wedstrijden sprokkelden ze telkens een punt erbij (2-6 
tegen Beca 2000 en 3-5 tegen Wormense SV). Echter de 4e  wedstrijd tegen 
BC Thiela was weer een zware. Aangezien de heren bij de 
thuiswedstrijden vaak een invaller nodig hebben, zal dat ook een rol 
spelen voor de continuïteit in het samenspel. 
We zijn nog niet op de helft, dus zet hem op de rest van de wedstrijden! 
 
Met Sandy als nieuwkomer in het team, speelt team 2 mooi gemiddeld! 
Uitslagen van 3-5 en 4-4 zijn prima! Vorig seizoen waren er dikke 
verliescijfers, maar dit seizoen gaat het echt beter! De eerste wedstrijd 
tegen Heerder BC was meteen een fanatieke. Spannende wedstrijden in de 
vrouwendubbel en de 2 gemengd dubbels. In de wedstrijden tegen BC 
Gova en BC De Lobbers zien we dat in de singles winst valt te behalen. De 
dubbels lopen wel, maar de singlepartijen zijn toch een stuk pittiger. 
Wellicht dat er in de training aandacht voor kan komen. Succes team 2! 
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Team 1 bevindt zich ook bij de middenmoot. Zijn speelden tegen BC 
Harderwijk 2-6 (verlies), tegen Smash’76 5-3 (winst) en tegen BC 
Flevoland 3-5 (verlies). De 1e wedstrijd moest begonnen worden met een 
invaller (Sonja van der Voort). Ze heeft flink gestreden. Een eerste 
wedstrijd is sowieso lastig, maar als invaller natuurlijk helemaal! Goed 
gedaan Sonja! Tegen BC Flevoland had meer gescoord moeten worden. 
Dat had er in gezeten! Misschien dat het er in de tegenpartij uit komt! 
Kortom er valt nog niks met zekerheid te melden. 
 
Met genoeg weken te gaan is er dus nog van alles mogelijk! 
De teams gaan dan ook met veel enthousiasme lekker verder spelen! 
 
Succes! 

BelindaBelindaBelindaBelinda HendriksHendriksHendriksHendriks    
Competitieleidster        
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JarigenJarigenJarigenJarigen    

    
NovemberNovemberNovemberNovember                JJJJanuarianuarianuarianuari        
15e Melinda Scholten  5e Geertruida Lammers 
19e Wim Vos   5e Clarinda Telnekes-Hanekamp    
22e Remy van Hell  17e Ton Bovenmars  
    19e Roy Trommelen 
DecemberDecemberDecemberDecember            25e Catrien Proper 
5e Aartje Elskamp-Van de Berg 31e Wesley Nooteboom  
7e Maarten van Schoonhoven    
29e Nico van de Laar    
30e Jan van Essen          
    
    

    
    
    
    
Nieuwe ledenNieuwe ledenNieuwe ledenNieuwe leden 
    
 Sinds de vorige Buitenkant Lijn hebben we drie nieuwe leden kunnen 
verwelkomen: "Ania Blaszke-Burczak, Wim Vos,  Henk ten Have en 
Maartje van de Beek." 
 
En dan zijn er ook nog 
aankomende leden, die een 
vervelende start hebben 
gemaakt. Daarover lees je meer 
in het stukje van de secretaris. 
 
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 Marjan Marjan Marjan RouwenhorstRouwenhorstRouwenhorstRouwenhorst    
Ledenadministratie    
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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). 
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