
                                   …surf ook eens naar onze vernieuwde website 
www.badmintonepe.nl 

 

1 

 

Het eerste nieuws over 
Badmintonvereniging 

BC Epe 
 

                   

 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

  

  

  

   

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Oktober 2019 

Jaargang 21 

Nr. 1 



                                             

2 

 

Colofon… 
 

Buitenkant Lijn: 
Buitenkant Lijn wordt vier maal 

per jaar uitgebracht. Ze wordt 

digitaal verspreid onder de leden 

en de adverteerders. 

 

Uitgave: 
1e uitgave. 

 

Kopij: 
Kopij kan worden ingezonden naar 

secretaris@badmintonepe.nl 

 

Redactie: 
Robert van Schoonhoven en 

Maarten van Schoonhoven. 

buitenkantlijn@badmintonepe.nl 

 

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: 
Sonja van der Voort            

penningmeester 

@badmintonepe.nl 

                         

                                   

 

 

Secretaris: 
         Jacob Wubs 
          Grote Weteringdijk 12 

                        8167 PR Oene 

                     secretaris 

          @badmintonepe.nl 

 

Competitiecoördinator:  
                         Geert Vermeulen 

            Dellenweg 40 

            8161 AL Epe 

                          

 

 

 

Activiteitencommissie: 
            Wim Vos 

           ac@badmintonepe.nl
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Van de voorzitter 
 

Welkom in weer een nieuw badmintonseizoen! Inmiddels zijn we een 

aantal weken onze favoriete sport aan het beoefenen. Daarbij met een 

aantal nieuwe leden. Laten we hopen dat jullie ook zo van het badminton 

gaan genieten als wij. 

 

In het afgelopen jaar zijn er nieuwe leden bij gekomen maar een aantal 

leden heeft ook de club verlaten. Zowel bij de junioren als de senioren. 

Verschillende redenen worden aangedragen: blessure, verhuizing, studie 

of een andere sport. Jammer natuurlijk, maar laten we er met elkaar voor 

zorgen dit aantal zo laag mogelijk te houden. Betrek nieuwe leden bij de 

club: leg uit hoe het labelbord werkt, maak een praatje, maar ga vooral 

samen spelen. 

 

Elk jaar hebben wij een seizoen afsluiting. Dit jaar zijn wij naar Pitch & 

Put in Heerde geweest. Het was een hele warme dag maar iedereen was 

enthousiast en gingen dan ook fanatiek van start. Na afloop zijn wij op de 

fiets gestapt naar Oene om daar te gaan barbecueën bij Brian. Ik wil 

Brian vanaf deze kant bedanken hiervoor. Het was weer gezellig. 

 

Voor de zomervakantie hebben wij afscheid genomen van Jan en Janky 

Spaan als onze trouwe beheerders van de sporthal. Zoals jullie weten 

hebben wij inmiddels een nieuwe beheerder van het Sport Café. Dit is Ron 

Heersink. Ik wil hem vanaf deze plek van harte welkom heten en veel 

succes wensen. 

 

Op 21 augustus zijn Freddy en Valerie, onze 

jeugdtrainers, ouders geworden van Lieuwe. Van harte 

gefeliciteerd met jullie zoon! Lieuwe en zijn ouders 

maken het goed. We wensen jullie heel veel geluk. 

 

Hoe zien dit jaar de competitieteams eruit? 

Ons mixteam is afgelopen seizoen kampioen geworden. Zij hebben echter 

besloten om niet te promoveren. Marco en Maarten gaan dit seizoen spelen 

in het herenteam. Zij spelen in de 1e klasse. Catrien en Sonja sluiten zich 

aan bij de recreantencompetitie. De samenstellingen van deze teams 

worden verderop in ‘Buitenkant Lijn’ aan jullie voorgesteld. Tevens staat 

er het competitieschema bij wanneer zij competitie spelen.  

Maak er een succesvol, maar vooral gezellig competitieseizoen van! 
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De gemeente Epe heeft een subsidieregeling om de jeugd aan het sporten 

te krijgen. Wij hebben een mail gestuurd aan onze jeugdleden om hier 

gebruik van te gaan maken. Ieder kind van 5 t/m 17 jaar kan hier gebruik 

van maken. Het gaat om een bedrag van € 100,00 per kind. Toch mooi 

meegenomen! 

 

Ieder jaar noem ik in de eerste uitgave van Buitenkant 

Lijn de Yonex Dutch Open. Dat doe ik omdat ik dit zo’n 

mooie gelegenheid vind om jullie kennis te laten maken 

met badminton op topniveau. 

De Yonex Dutch Open wordt van 8 t/m 13 oktober in 

Almere gespeeld. Alle Nederlandse toppers zijn 

aanwezig. Tevens de top van Denemarken en Engeland. 

De organisatie is heel blij dat Carolina Marin, regerend 

Olympisch kampioen, mee doet. Zij is de voormalige 

nummer 1 van Europa.  

 

Als jullie nog vragen hebben dan weten jullie ons te 

vinden. 

 

Tot slot wil ik jullie allemaal veel plezier toe wensen in het nieuwe seizoen 

 

Jan Bosman  

Voorzitter 
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Van de activiteitencommissie 

 

Het afgelopen seizoen zijn we weer actief geweest. We hebben weer een 

aantal husseltoernooitjes georganiseerd. Het is leuk om eens tegen andere 

tegenstanders te spelen. En dit jaar hadden we zelfs een heuse sponsor 

voor leuk prijsje. SDC-netwerken het bedrijf van Henk Schoenman heeft 

deze beschikbaar gesteld.  

Verder hadden we een oliebollen toernooi en uiteraard ook weer de 

krentenbrood actie.   

Als afsluiting voor de jeugd zijn we naar Bounz Apeldoorn geweest. Dit is 

een trampoline hal. De jeugd heeft hier naar harte lust gesprongen en zich 

erg goed vermaakt. Na een uur springen was iedereen erg moe en hebben 

we een frietje met een kroket of ander hapje gegeten.  

 

Ook het komende seizoen gaan we er weer tegenaan. In het overzicht vindt 

de verschillende toernooitjes terug. Ook gaan we weer een krentenbrood 

actie houden. 

 

De Activiteitencommissie 
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Grote Clubactie  
 

We hebben een erg gezellige 

badmintonclub. Om dit zo te houden 

moeten we er met elkaar voor zorgen 

dat we voldoende financiële middelen 

hebben. Jullie kunnen hier bij helpen 

door loten te verkopen. 

Stuur onderstaande link naar je vrienden, familie en kennissen! En koop 

zelf ook een lot ... Wie weet win je een leuke prijs. 

https://toolbox.clubactie.nl/actie/BCEpe 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Activiteitencommissie, 

Wim Vos  

 

 
Uitwisseling Heerde - 24 oktober 2019  
 

We hebben al een aantal keren een prettig samenspel met Heerde BC 

gehad.Zij nodigen ons nu uit voor een uitwisseling op donderdag 24 

oktober. Wil je ons laten weten of je mee speelt in Heerde? Doorgeven kan 

via secretaris@badmintonepe.nl of op de woensdagavond natuurlijk. 

 

Namens de Activiteitencommissie en Bestuur, 

Jacob Wubs 

 

 
Stemmen Rabobank 
 

Ben je lid van de Rabobank? 

Dan heb je een mailtje van de Rabobank 

gekregen om te stemmen op een 

vereniging. Ook BC Epe doet hieraan 

mee. Dus geef ons ook twee stemmen! Wij 

kunnen dan een leuk bedrag ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de activiteiten commissie 

Wim Vos  

https://toolbox.clubactie.nl/actie/BCEpe
mailto:secretaris@badmintonepe.nl
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Recreantenteam BC Epe 
 

Ook het recreantenteam van BC Epe heeft afgelopen seizoen weer 

gespeeld, verdeeld over een najaarsteam en voorjaarsteam. 

Met de tegenstanders Heerde, ’t Harde, Nunspeet en Wezep was het weer 

alle zeilen bijzetten. Er werden sets gewonnen maar we konden de 

eindstand niet in winst om zetten, dat was echter  genoeg om niet als 

laatste te eindigen. Aan het einde van het seizoen was er nog een 

husseltoernooi in Elburg, afgesloten met een gezellig  bijeenkomst waarin 

ook besproken werd, in grote lijnen, hoe de indeling in het volgende 

seizoen gaat worden. 

 

In het nieuwe seizoen zijn er nogal wat veranderingen op komst. Wij 

starten dit seizoen niet met 1 maar met 2 recreantenteams Team 1 bestaat 

uit Linda, Jose, Carlo en Peter. Team 2 bestaat uit Catrien, Sonja, 

Janneke, Gerhard, Jan, Bertjan. ‘t Harde 1 kan geen team op de been 

brengen, maar er hebben zich al nieuwelingen gemeld, De recreanten van 

BC 70 uit Vaassen en BC Kampen. 

 

Het belooft weer een mooi seizoen te worden, die start op 25 September. 

Rest mij nog de invallers Sandy, Marjan, Erwin en Maarten te bedanken 

voor jullie deelname, top! En voor alle spelers veel speelplezier allemaal! 

 

Sportieve groet, 

Bertjan Herms 
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Vooruitblik van de 
competitiecontactpersoon (CCP) voor het 
seizoen 2019-2020 
 

Het afgelopen seizoen namen twee teams van onze vereniging deel aan de 

competitie van de badmintonbond. 

  

Team Epe 1 

Dit team speelde in de 7e divisie (afdeling 18) en bestond uit: Maarten van 

Schoonhoven, Marco Telnekes, Catrien Proper  en Sonja van der Voort.  

Het team werd afgetekend winnaar van hun afdeling!  Dat zou kunnen 

betekenen promotie naar de 6e divisie. Daarop kom ik hierna nog terug. 

 

Team Epe M1 

Dit team (de M staat voor “mannen”) bestond uit: Robert van 

Schoonhoven, John Groenewold, Piet Timmer en Geert Vermeulen. Piet 

heeft ten gevolge van een blessure niet één wedstrijd kunnen spelen. Er 

werd ingevallen door: Maarten van Schoonhoven, Marco Telnekes, Jan 

Bosman en Erwin van Huffelen. Het team speelde in de 1e klasse mannen 

van Regio Centrum. 

Anders dan Team Epe 1 moest was dit team in een continu gevecht 

gewikkeld met het degradatiespook. Pas in de laatste speelronde landde 

het team met de hakken over de sloot aan de overkant en behield daarmee 

zijn plaats in de 1e klasse mannen.  

De 1e klasse mannen heet in het seizoen 2019-2020 trouwens Mannen 

Veer 1. Een trede lager heb je Mannen Veer 2 en vervolgens Mannen 

Nylon, waarbij die laatste benaming niet slaat op een kledingvoorkeur van 

de mannen, maar op de soort shuttle waarmee gespeeld wordt. 

 

Dit seizoen is alles anders.  

Team 1 ging aan zijn eigen succes ten onder. Sonja nam een wijs besluit 

door te zeggen dat zij het spelen in de 6e divisie voor zichzelf te hoog 

gegrepen vond; zij zou daar weinig vreugde beleven aan de 

badmintonsport. Een vervanger voor haar was en is niet voorhanden, 

zodat team Epe 1 zich terugtrok uit de competitie.  

Dit bracht verdriet teweeg bij Maarten en Marco; zij mopperden wel eens 

over te weinig tegenstand in de competitie. En nu zouden zij compleet 

verstoken blijven van competitie. Voorzichtig informeerden zij of zij 

misschien deel konden gaan uitmaken van team Epe M1. Tot hun 

opluchting werden zij met open armen ontvangen in het mannenteam. 

Ook door de schrijver van dit stukje, de laagst geplaatste binnen dat team 

(“4e heer”), die door deze aanvulling immers overtollig zou worden.  
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Hij promoveerde zichzelf tot eerste reserve, zodat het mannenteam dit 

seizoen bestaat uit Maarten van Schoonhoven, Marco Telnekes, Robert 

van Schoonhoven en John Groenewold. 

 

De eerste wedstrijd is op 12 september 2019 gespeeld (uit tegen 

Renswoude) en werd met 6-2 verloren. 

 

Recreantencompetitie 

De vereniging zal het komende seizoen opnieuw deelnemen  aan de op de 

Noord-Veluwe georganiseerde recreantencompetitie. Het recreantenteam 

kon de afgelopen seizoenen niet meedraaien aan de top (en dan druk ik mij 

voorzichtig uit). Wat een tref daarom dat het team Epe 1 (zie hierboven) 

werd opgeheven: nu konden Sonja en Catrien het recreantenteam komen 

versterken! 

Geert Vermeulen 

Competitiecoördinator  

 

 

   



                                             

10 

 

Verzoek Marcel Smouter 
 

Marcel Smouter heeft het bestuur benaderd met een verzoek. 

Hij was een badmintonner op topniveau maar is door een bedrijfsongeval 

gehandicapt geraakt. Hij belandde in de rolstoel. Maar zijn wil om te 

blijven badmintonnen heeft hem er toe gebracht trainingen te gaan geven 

aan mensen met een beperking. Zowel verstandelijk als lichamelijk. 

 

Zijn wens is nu om aangepast badminton (parabadminton) te integreren 

bij BC Epe, voor jongeren en ouderen. Het gaat er dan om dat hij minder-

validen en verstandelijk gehandicapten gaat begeleiden en trainen. Hij 

kan (en wil) ze zelfs begeleiden naar een landelijk niveau. Maar het 

belangrijkste bij Marcel is, dat gezelligheid voorop staat. 

 

Als er mensen in de gemeente Epe zijn, die een beperking hebben en 

belangstelling hebben om te gaan badmintonnen, kunnen ze lid worden 

van BC Epe. Deze groep zal door Marcel getraind en begeleid worden, mits 

de overige leden daar affiniteit mee hebben en (eventueel) willen helpen. 

 

Enkele gegevens over Marcel Smouter: 

- 4 keer Nederlands kampioen HE, HD, GD tussen 2009 en 2011 

- Europees kampioen GD 2010, runner up HD in 2010 

- Runner up GD, brons HE, brons HD wereld kampioenschappen 2011 

- Bondscoach parabadminton van Brazilië tussen 2012 en 2017 

- ook in de periode van Brazilië, als vrijwilliger gewerkt en trainingen 

verzorgt voor kinderen uit de sloppenwijken, rolstoelspelers, doven, en 

minder-validen. 

 

Het bestuur van BC Epe hoort graag van de leden wat ze van het initiatief 

van Marcel Smouter vinden. Zou je ons uiterlijk 18 oktober willen laten 

weten, wat jouw mening hierover is? Je kunt dat melden aan 

secretaris@badmintonepe.nl. 

 

Bestuur BC Epe  
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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 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). 

 

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@badmintonepe.nl
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