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Van de voorzitter
Beste BC Epe Leden,
Hier de eerste ‘Buitenkant lijn ‘ van een nieuw badmintonseizoen.
Het is een bewogen anderhalf jaar geweest. Dit had allemaal te maken
met het coronavirus.
We hebben lange tijd niet kunnen badmintonnen, geen competitie kunnen
spelen, een ALV die fysiek niet gehouden kon worden, geen drankje na
afloop van badminton enz. Het hele sociale gebeuren was weg.
Gelukkig hebben we wel tijdens de zomerstop kunnen spelen en dit werd
dan ook door een groot aantal leden gedaan. Ook waren er een aantal
spelers van Heerder BC die hier gebruik van maakten. Op dit moment zijn
wij weer volop bezig met badminton en is ook het competitie seizoen weer
gestart. Wij hebben een herenteam in de bondscompetitie en er is ook een
recreantenteam die gaat strijden met omliggende verenigingen. Ik wens
jullie veel speelplezier toe.
Zoals jullie gezien en gehoord hebben, zijn wij begonnen met het
aanbieden van badminton aan mensen met een beperking. Dit gebeurt in
nauwe samenwerking met de gemeente Epe en Koppel Swoe. Marcel
Smouter is de initiatiefnemer, het aanspreekpunt en de trainer. In
september is er een badmintonclinic geweest die goed is bezocht en er zijn
inmiddels een paar mensen die op de woensdag komen badmintonnen.
Onze trainer voor de senioren, Brian, heeft aangegeven om te stoppen met
de trainingen. Hij heeft de training een aantal jaren gedaan maar wil het
stokje nu doorgeven. Brian, dank je wel voor je inzet de afgelopen jaren!
Brian blijft wel als lid actief.
Gelukkig hebben wij een andere trainer gevonden die bereid is om de taak
van Brian over te nemen. Zijn naam is Milan Lammers. Tevens de trainer
van de jeugd. Dit deed hij altijd samen met Freddy Smit. Freddy heeft
aangegeven om te stoppen met de training van de jeugd. Freddy, ook jou
willen we bedanken voor de vele jaren van training die je aan de jeugd
hebt gegeven. Freddy blijft ook lid van onze vereniging.
Wij zullen nog op gepaste wijze afscheid nemen van Brian en Freddy.
Ik wens jullie allen een mooi badmintonseizoen toe.
Jan Bosman
Voorzitter
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Van de penningsmeester
Beste leden, zoals jullie weten streef ik er altijd naar om de begroting en
de uiteindelijke financiële resultaten zo goed mogelijk op elkaar te laten
aansluiten. Helaas zal dat ook dit jaar weer niet goed gaan lukken.
Toen we in december de begroting opstelden, hadden we een volledig
verenigingsjaar en enkele leuke activiteiten in gedachten. In werkelijkheid
hebben we natuurlijk lang niet kunnen spelen. Het doorspelen in de zomer
was ook niet begroot, hiermee hebben we gelukkig wel weer wat kunnen
inhalen van de opgelopen achterstand. Hierbij zal de achterstand in de
conditie jullie waarschijnlijk meer zijn bijgebleven dan een mogelijke
achterstand in de financiën.
Maar goed, alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld verwacht ik dat we
als club dit jaar financieel gezien prima zullen doorkomen. Ik hoop vooral
dat dit ook zal gelden voor het mogelijke blessureleed, de eerste
voortekenen zijn daarvoor niet zo gunstig. Voor alle weer opstartende
sporters daarom de tip om goed op te bouwen. Ga niet vanuit het niets
ineens heel intensief spelen, dan loop je namelijk de grootste risico's op
een blessure.
Sonja van der Voort
Penningmeester
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Van de secretaris
Evenals op alle andere gebieden is ook in de administratie en de
ledenstand in de afgelopen 2 jaar weinig beweging geweest.
Als bestuur hebben we een aantal keren via internet vergaderd.
Daarnaast hebben we via e-mail een Algemene Ledenvergadering
gehouden.
Sinds juli 2021 hebben we 9 nieuwe leden mogen inschrijven.
Daartegenover hebben 7 leden hun lidmaatschap opgezegd.
De ledenstand op dit moment is:

Een bijzondere actie was de AH-statiegeld-actie. Die vond plaats in juni
2021 en heeft voor onze club € 197,70 opgebracht. We hebben een deel van
dit geld besteed aan de materialen voor Air-Badminton. Van het overige
bedrag zullen prijzen gekocht worden bij een volgend hussel-toernooi.
Wat betreft de samenstelling van het bestuur zitten we op dit moment met
een vacature voor afgevaardigde van de Activiteitencommissie. Met dank
aan Wim Vos voor zijn inzet.
We zijn dus op zoek naar een kandidaat voor deze functie. Lijkt het jou om
verschillende taken (acties) voor de club te organiseren, meld je dan bij
één van de bestuursleden.
Mocht je inhoudelijk iets willen weten over deze taak, dan kun je info
krijgen bij Wmi Vos.
Jacob Wubs
Secretaris
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Verslag (tussentijds) van de
competitiecontactpersoon (CCP) over het
seizoen 2021-2022
Dit verslag betreft de eerste vier wedstrijden van BC Epe M1 in de
competitie 2021-2022. Dit seizoen speelt het mannenteam een stapje lager
dan vorig seizoen, namelijk in de klasse Mannen Veer 2. Vorig seizoen
werd gespeeld in de klasse Mannen Veer 1 en dat leidde tot een
ononderbroken reeks van nederlagen.
In klasse Mannen Veer 2 verlopen de zaken een stuk prettiger, waar het
gaat om de uitslagen. Echter, na vier wedstrijden zijn de twee sterkste
mannen (eerst Maarten en daarna Marco) met blessures voorlopig uit de
running. Maarten ervoer wat het is om een zweepslag te krijgen in de
tweede wedstrijd, een uitwedstrijd tegen Veluwe BC 70. De blessure
ontstond aan het einde van de wedstrijd. Een wedstrijd die met 7-1 door
onze mannen werd gewonnen. Zonder dit incident zou het 8-0 zijn
geworden.
De allereerste wedstrijd werd thuis met 4-4 gelijk gespeeld. De derde
wedstrijd, thuis tegen Appoldro M1, werd met 7-1 verloren. De enige punt
werd gemaakt door Erwin van Huffelen, die in stijl zijn single won.
De laatste wedstrijd, thuis tegen IJsselstad BC M2 ging met 6-2 verloren.
Deze wedstrijd werd overschaduwd door wat Marco in zijn single
overkwam. Ik haal aan uit het bericht dat hij me stuurde: “ Ik was net

begonnen aan de single. Ik stapte naar rechts, maar shuttle ging naar
links. Dus ik reageerde ook naar links, maar daar was mijn knie het niet
mee eens. Hij kraakte en ik viel op de grond met veel pijn. Gelukkig werd
ik door diverse leden opgevangen. Op dat moment dacht ik dat er iets
gebroken was vanwege het krakende geluid. Maar de pijn werd gelukkig
snel minder. Vol1gende ochtend naar huisarts en die gaf aan dat het
waarschijnlijk de meniscus is die een opdonder heeft gehad. Vandaar ook
het krakende geluid. Gelukkig niets gebroken of afgescheurd, want daar
was ik wel bang voor. Nu aan huis gekluisterd met krukken en een
kwestie van rustig aan doen en herstellen. Maar badminton zit er
voorlopig niet in.”

Conclusie: Epe Mannen 1 doet het tot nu toe naar behoren in de
competitie, maar het verlies van twee spelbepalende spelers wordt zwaar
gevoeld en zal met moeite zijn op te vangen. De vereniging kent ten slotte
niet zo veel mannen die bereid zijn de verenigingskleuren in de competitie
te verdedigen.
Geert Vermeulen
Competitiecoördinator
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Clinic aangepast badminton
Marcel Smouter is Europees kampioen aangepast badminton geweest. In
Brazilië was hij een aantal jaren bondcoach aangepast badminton. Hierna
is hij in Epe komen wonen.
In 2019 kwam Marcel naar BC Epe toe met de vraag of hij bij de
vereniging een training op kon zetten voor mensen met een beperking. Als
bestuur vonden we dat een goede zaak. We hebben de leden via een
enquête gevraagd wat zij er van vonden. De meerderheid van de leden gaf
aan het hiermee eens te zijn. We
besloten om hem de ruimte te geven
hiermee als proef te starten en na een
halfjaar de ervaringen te evalueren.
En toen kwam de corona en alles lag
stil.
Samen met Marcel hebben ik gekeken
hoe we een en ander konden starten.
Het leek ons wel leuk om een clinic te
organiseren om op die manier
kandidaten te werven. We hadden echter geen budget. En de hal moet wel
betaald worden. We hebben toen een plan ingediend bij de gemeente om
een subsidie te krijgen. Dit werd in de eerste instantie afgewezen, omdat
we aan veel meer voorwaarden moesten voldoen. Vanuit de gemeente
kregen we het advies om met Jeroen de Lange contact op te nemen. Hij is
buurtsportcoach en richt zich vooral op mensen met een beperking.
Hij vond ons project geweldig en wilde graag zijn medewerking verlenen.
Op zijn advies heb ik subsidie aangevraagd bij de NOC*NSF. Uit het
stimuleringsfonds inclusief sporten kregen we
€ 850,- toegewezen. We konden aan de slag. Met Marcel en Jeroen hebben
we via internet de nodige vergaderingen gehad. In April leek er een einde
te komen aan de corona maatregelen. We hebben toen 19 september als
datum geprikt, in de hoop dat de corona maatregelen dan over waren.
Zondag ochtend 19 september om 9 uur waren we er klaar voor. Sonja en
Catrien waren als vrijwilligers aanwezig. Ook Jacob was present om foto’s
te maken. We hadden de dag in blokken verdeeld om iedereen voldoende
aandacht te kunnen geven. Om 10 uur kwam de eerste deelnemer. Een
jongen van 7 jaar die erg enthousiast was. Om 11 uur kwamen er 4
deelnemers en rond 1 uur 8 deelnemers vanuit de Passerel in Epe.
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Het was een heel gezellige, sportieve en leuke dag. Jan Bosman en een
aantal leden zijn ook komen kijken.
De deelnemers waren erg enthousiast. Wel bleek voor de deelnemers van
de Passerel het vervoer een probleem te zijn om op de woensdagavonden te
komen spelen. Zij gaan op zoek naar een alternatief in de buurt van de
Passerel.
De woensdag na de Clinic waren er twee mensen die door Marcel gecoacht
werden. De week er op waren er 3 deelnemers. De verwachting is dat zich
in de loop van de tijd nog meer aanmeldingen komen. Het is mooi dat we
als vereniging ook voor mensen met een beperking open staan.
Ook was deze actie goed voor de bekendheid van de vereniging. We zijn nu
ook goed bekend bij de sportcoaches van Epe zodat die belangstellenden
doorsturen naar de vereniging.
Het was een geslaagde clinic. Ik hoop dat we samen met Marcel nog veel
mensen met een beperking een fijne sport kunnen bieden.
Wim Vos

Recreanten gaan de strijd weer aan
Het is 27 oktober. De dag dat de competitie van de recreanten weer van
start is gegaan. De strijd wordt aangegaan met teams van ‘t Harde,
Nunspeet en Heerde. Het samenstellen van Team BC Epe is een uitdaging
gebleken: enkel met hulp van twee BC 70 leden uit Vaassen hebben we
een compleet team kunnen inschrijven. Dit zijn Sonja, Linda en Peter,
aangevuld met Remco en Bart van BC70. Het wordt een bescheiden
competitie. Waar er vorig jaar nog 10 teams streden uit 7 verschillende
dorpen, komen we nu niet verder dan 6 teams uit slechts 4 dorpen. Is dat
erg? Welnee. Maar natuurlijk hopen we wel dat we volgend jaar weer een
‘all BC Epe-team’ kunnen samenstellen ... Aan onze enthousiaste trainer
zal het zeker niet liggen ...
Peter Bruin
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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 één competitieteam, een herenteam.
Ook zijn we actief in de recreantencompetitie. Meedoen? Informeer hiervoor bij
Geert Vermeulen.
Training?
De junioren en senioren worden getraind door Milan Lammers.
De trainingstijd voor de junioren is van 19:00 tot 20:00 en voor de senioren
geldt van 20:15 tot 21:00.
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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