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Van de voorzitter
Het nieuwe badmintonseizoen is al weer even gestart! Speeljaar 20182019 is alweer in volle gang.
Met een warme zomervakantie en nazomer is het prettig om weer lekker
te gaan bewegen!
Zowel bij de jeugd als bij de senioren is de training weer begonnen. Met
rond de 20 junioren hebben Valerie en Freddy een mooie uitdaging om
deze groep verder op weg te helpen. Brians groep begon tammetjes, maar
ook hij heeft nu rond de 12 senioren die hun badmintoncapaciteiten naar
een hoger level willen brengen. Succes voor komend seizoen!!
In de bondscompetitie spelen dit jaar 2 teams. Omdat de bond heeft
besloten dat regio centrum ingedeeld wordt bij de bondscompetitie, is er
voor team 1 wat veranderd. Zij gaan nu in de 7e divisie spelen. Het
herenteam speelt door hun promotie van afgelopen jaar, in de 1e klas van
het district centrum. Daarnaast is er een recreantenteam dat weer mee
doet in de recreantencompetitie. Van alle teams hangt een overzicht met
de thuiswedstrijden op het labelbord. Helaas is er dit jaar geen jeugd
team. Succes met de wedstrijden!
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Aan de start van dit seizoen zijn er al een aantal nieuwe leden bij onze
vereniging te zien. Zowel junioren als senioren. Dat belooft wat voor de
rest van het jaar! Natuurlijk heten wij jullie allen van harte welkom!
Ik wens jullie allen een mooi en sportief badminton seizoen toe.
Jan Bosman
Voorzitter
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Van de activiteitencommissie
We hebben alweer een aantal husseltoernooitjes achter de rug. De meeste
leden vinden het leuk om mee te doen. Het leuke is dat je met andere
tegenstanders speelt. Dat kan heel verfrissend zijn.
Zoals jullie misschien gemerkt hebben zijn de toernooitjes gekoppeld aan
een soort open in loopavond.
Clarinda heeft hiervoor een stukje in de krant geschreven. Er zijn
verschillende mensen op af gekomen. Ook zijn er enkele lid geworden.
Het is dus belangrijk om constant reclame te maken voor onze club. Dit
proberen we als activiteitencommissie constant te doen. Maar ook jullie
als leden kunnen hier aan meewerken. Neem eens een buurvrouw of
buurman mee. Of zet op je facebook pagina een link naar onze site.
Maak dus reclame voor onze club. Dan houden we het ledenbestand op peil
en blijft BC Epe een gezellige vereniging!
Momenteel loopt de Grote Clubactie nog. Je kunt nog gauw even een lot
kopen of aan anderen een lot verkopen.
Met de opbrengsten kan de vereniging leuke activiteiten organiseren en de
contributie laag houden. Als commissie doen we ons best om BC Epe
gezellig te houden en de contributie laag.
Als jullie leuke ideeën hebben voor de activiteitencommissie dan horen we
dit graag.
Wim Vos
Lid activiteitencommissie
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Activiteiten in 2019
Op woensdag 13 februari staat de Algemene Ledenvergadering gepland.
Schrijf het alvast in je agenda. We beginnen om 19.30 uur.
De AC heeft verder de volgende activiteiten gepland:
Datum

woensdag 09 jan 19
woensdag 13 feb 19
maandag 25 mrt 19
woensdag 27 mrt 19
woensdag 10 apr 19
woensdag 17 apr 19
woensdag 15 mei 19
woensdag 19 jun 19
zaterdag 29 jun 19

Activiteit

Oliebollentoernooi
Husseltoernooi / inloopavond
Start actieweek krentenbroden
Verkoop krentenbroden
Bezorgen krentenbroden
Husseltoernooi / inloopavond
Labelbord-avond
Husseltoernooi / inloopavond
Slotdag jeugd
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Bericht van de regiocompetitieleider
Stand van zaken bij de teams die in de bondscompetitie spelen
In het seizoen 2018-2019 nemen twee teams van onze vereniging deel aan
de competitie georganiseerd door de badmintonbond.
Team Epe 1
Dit team bestaat uit: Maarten van Schoonhoven, Marco Telnekes, Catrien
Proper en Sonja van der Voort. Het team is vorig seizoen gedegradeerd en
speelt nu in de 7e divisie. Na vijf van de veertien speelronden staan zij fier
aan kop in hun poule met 29 punten (het maximaal mogelijke aantal
punten na vijf wedstrijden is 40). Kort daarachter, met 28 punten, zit
Flevoland 4. Vandaag, 10 november 2018, speelt Epe 1 een uitwedstrijd in
Bunschoten-Spakenburg tegen de Sjeve Sjuttel 2. Dat team staat
onderaan met 11 punten uit 4 wedstrijden. Ik ga ervan uit dat Epe 1 zijn
leidende positie gaat verstevigen.
Team Epe M1
Dit team bestaat uit: Robert van Schoonhoven, John Groenewold, Piet
Timmer en Geert Vermeulen. Piet is helaas vanaf het begin van het
seizoen geblesseerd en heeft dus nog niet gespeeld. Als invaller voor Piet
zijn in het strijdperk getreden: Maarten van Schoonhoven, Jan Bosman en
Erwin van Huffelen.
Het team is vorig seizoen gepromoveerd naar de 1e klasse van de
mannencompetitie. Zij staan op dit moment, na zes wedstrijden, met 21
punten op de 5e positie in een poule van 8. Dat lijkt heel wat, maar is het
niet. Dat komt omdat de andere teams in de poule, met uitzondering van
Mariken M2 dat ook zes wedstrijden speelde, pas vijf wedstrijden hebben
gespeeld. Na het weekeinde van 10/11 november zal Epe M1
hoogstwaarschijnlijk de voorlaatste positie weer innemen. Die zal het
team niet meer verliezen, want de nummer laatst (Mariken M2) heeft na
zes speelronden pas 4 punten weten te verzamelen. Eén van die punten
werd afgelopen woensdag verdiend in de thuiswedstrijd van Epe M1. Epe
M1 won met 7-1, hun eerste gewonnen wedstrijd.
Geert Vermeulen
Competitiecoördinator
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Algemene info BC-Epe
En wie zijn wij dan wel?
‘Badmintonclub BC-Epe’ is een recreatieve badmintonvereniging met junioren 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 €6,50 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?
Op het moment hebben we twee competitieteams, waarvan één mixed-teams
en één herenteam.
Ook zijn we actief in de voorjaarscompetitie. 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).
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