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Colofon… 
 

Buitenkant Lijn: 
Buitenkant Lijn wordt vier maal 

per jaar uitgebracht. Ze wordt 

digitaal verspreid onder de leden 

en de adverteerders. 

 

Uitgave: 
4e uitgave. 

 

Kopij: 
Kopij kan worden ingeleverd bij 

Maarten van Schoonhoven of via  

(onderstaand) e-mail adres. 

 

E-mail:       
buitenkantlijn@gmail.com. 

 

Redactie: 
Robert van Schoonhoven en 

Maarten van Schoonhoven. 

 

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 Weteringsdijk 12 

                        8167 PR Oene 

                        Tel.: 0578-570833 

 

 

 

Competitieleidster:  
                         Geert Vermeulen 

            Dellenweg 40 

            8161 AL Epe 

                          

 

 

 

Ledenadministratie:  
Marjan  

Rouwenhorst 

                        W. Dreeslaan 42 

          8161 ZT Epe 

                        Tel.: 0578-620708 
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Van de voorzitter 
 

Hier onze eerste ‘Buitenkant lijn’ van dit nieuwe seizoen! 

 

Afgelopen juni hebben wij wederom, met zowel de jeugd als de senioren, 

het seizoen sfeervol afgesloten. 

De jeugd is naar het Veluws eethuis in Wissel geweest en heeft daar 

midgetgolf gespeeld. Het was een mooie dag en de kinderen hebben 

genoten. Het was een goede en geschikte activiteit  van de 

activiteitencommissie! Dank daarvoor! 

De senioren zijn bij Vosselman in Oene geweest om daar boerengolf te 

gaan spelen. Met ook schitterend weer en een mooie locatie ging het er 

fanatiek aan toe. De winnaars…???  

Voor mij geen verrassing ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Brian thuis stond de BBQ klaar! Een hapje en drankje zorgde voor een 

ontspannen en gezellige afsluiting. Brian, wederom bedankt voor je 

gastvrijheid! 

 

In ”De week van het badminton”, op 14 t/m 18 sept jl., hebben een aantal 

leden i.s.m. de buurtsportcoaches, clinics gegeven op basisscholen in Epe. 

Wat is de organisatie hiervan goed verlopen en wat zagen de clinics er 

enthousiast uit! Fijn dat er binnen de vereniging leden zijn opgestaan om 

te helpen, want zonder hulp kunnen deze activiteiten niet gedaan worden! 

 

Brian heeft aan het eind van het seizoen aangegeven dat hij gaat stoppen 

met training geven aan de senioren. Hij kan het niet meer combineren met 

zijn werk. Ik wil hem hierbij bedanken voor het geven van trainingen de 

afgelopen jaren. Inmiddels heeft Leonora het stokje overgenomen. Naast 
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de jeugd zal zij nu ook bij de senioren de trainingen verzorgen en de 

‘geluiden’ klinken goed! 

 

Er is door de AC een flyeractie uitgevoerd om meer leden op onze 

vereniging te krijgen. Het werpt inmiddels zijn vruchten af, want er zijn 

zowel junioren als senioren bij gekomen. We zijn er nog niet maar er is een 

goed begin gemaakt! 

Welkom allen!! 

 

Op 25 november jl. heb ik een bestuursvergadering bijgewoond van het 

PWA bestuur. 

 

Tijdens deze bijeenkomst zijn er een paar dingen aan de orde gekomen die 

ik met jullie wil delen. 

 

 Indien de vouwwand door één van jullie, naar beneden of naar boven 

wordt gedaan, laat dan de sleutel er NIET in zitten, maar hang deze weer 

terug op de plek waar je hem vandaan hebt gehaald. Dit kan in het 

sleutelkastje in de kleedkamer van de scheidsrechter zijn, maar de 

sleutel op de grond leggen mag volgens het bestuur ook. 

 

 Wanneer jullie vanuit de sporthal naar het sportcafé willen gaan, loop 

dan via de kleedkamers daar naar toe. Dus niet via de gang tussen de hal 

en kleedkamers, ook al is de deur niet op slot. Deze mag je nl alleen 

gebruiken in geval van nood, wat ook op een sticker staat vermeld. 

 

 Het volgende is heel belangrijk voor onze vereniging. 

In maart 2016 worden de zaaluren weer ingedeeld. Er zijn op dit moment 

2 verenigingen die behoorlijk veel nieuwe leden erbij hebben gekregen. Dit 

zijn Base (basketbal) en Ormi (volleybal). Zij zijn op zoek naar meer 

zaaluren en er wordt al gekeken naar de  woensdagavond. Waarom? Wij 

hebben de hele zaal tot 22.30 uur, maar er wordt vaak gespeeld tot 22.00 

uur. Van 22.00 tot 22.30 uur zijn er nog maar 1 of 2 banen bezet. Het kan 

maar zo zijn dat het Stichtingsbestuur gaat bepalen, dat wij de zaal tot 

22.00 uur krijgen en dat er vanaf 22.00 uur de zaal aan een andere 

club/vereniging wordt vergeven. Ik denk niet dat wij dit willen! Op de 

woensdag wordt er ook competitie gespeeld en wij kunnen dan 

misschien te weinig banen daarvoor hebben. Tevens speelt mee dat wij 

training geven aan de senioren. Er blijven dan maar een paar banen over 

voor de spelers die de training niet volgen. 

 

Ik denk dat wij in de komende ALV (feb. 2016) ons goed moeten beraden 

hoe wij onze 

huidige urenindeling kunnen behouden. 
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Bij vragen, opmerkingen en/of ideeën kunnen jullie altijd bij het bestuur 

terecht. Jullie weten ons te vinden! 

 

 

Tenslotte wens ik jullie allen een mooi en plezierig badmintonseizoen! 

 

 

 

 

Jan Bosman  

Voorzitter 
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Van de secretaris 
 

Wat een geweldig succes heeft onze Activiteitencommissie behaald. We 

hebben toch een behoorlijk aantal belangstellende adspirant-leden er bij 

gekregen. En ja, sommigen zijn intussen ook al lid geworden. 

 

Daarnaast ontplooien ze prachtige acties met het doel onze vereniging te 

promoten naar de bevolking van Epe en omstreken. 

 

We hebben een geslaagd Ouder-Kind-Toernooi gehad op 23 september. De 

foto’s zijn te zien op http://www.badmintonepe.nl/ouder-kind-toernooi-

2015/. Ook dat heeft meegewerkt aan de PR van onze club. 

 

In het bestuur heeft Belinda het stokje overgegeven aan Geert. Hij zal met 

verve de taken rond de competities gaan uitvoeren. 

 

Op de website zijn ook de foto’s te vinden van de slotactiviteiten van zowel 

de junioren als de senioren (http://www.badmintonepe.nl/fotos/). 

 

Op 23 december spelen de junioren niet. 

De PWA-hal is open vanaf 20.00 uur voor de senioren. 

Het Sportcafé is die avond niet open. 

 

Op 30 december is er geen badminton voor alle leden. 

Vanaf 6 januari is iedereen weer hartelijke welkom. 
 

 

 

Jacob Wubs 

Secretaris  

 

http://www.badmintonepe.nl/ouder-kind-toernooi-2015/
http://www.badmintonepe.nl/ouder-kind-toernooi-2015/
http://www.badmintonepe.nl/fotos/
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Van de Activiteitencommissie 
 

 

Als vereniging hebben we te weinig leden om op termijn te kunnen blijven 

bestaan. Vandaar dat het bestuur een activiteitencommissie heeft 

benoemd.  We hebben al een aantal activiteiten ontplooid. 

Met koningsdag hebben we in de optocht meegelopen. We hebben voor de 

jeugd een uitje georganiseerd en huis aan huis in Epe geflyerd. Het heeft 

al de nodige leden opgeleverd. 

Ook hebben we een aanvraag gedaan bij het Rabofonds voor extra 

financiële ondersteuning. 

We zijn van plan om regelmatig activiteiten te ontplooien.  Dit om meer 

leden te krijgen en te houden.   

 

Wij als commissie kunnen en willen niet alles alleen doen. Graag willen 

we dat alle leden een bijdrage leveren. Dit kunnen jullie doen door op 

Facebook reclame te maken voor BC Epe. Je vrienden of buren mee te 

nemen naar de woensdagavond. Ook helpen jullie door de nieuwe leden 

samen op te vangen op de badmintonavond. En samen maken we de 

badmintonavonden nog leuker en gezelliger. 

 

Met Pasen willen we een actie organiseren om krentenbroden te verkopen. 

Dit zijn broden van 750 gram van een goede kwaliteit. De bedoeling van de 

actie is om geld te verzamelen en BC Epe te promoten. 

 

Hiervoor willen we alle leden inschakelen. De bedoeling is dat ieder jeugd- 

en seniorenlid een lijstje krijgt waarop vrienden en kennissen een broodje 

kunnen bestellen. Om de actie te laten slagen verwachten we van iedereen 

medewerking. Als je niet wil of kan meedoen dan horen we dit graag. 

Als we niets van je horen dan gaan we er van uit dat je meedoet en een 

aantal broodjes verkoopt voor de vereniging. 

 

Met vriendelijke groet,  

De activiteitencommissie 

 

Jan ten Have 

Gerhard Heersink 

Bertjan Herms 

Wim Vos 
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Even Voorstellen: Geert Vermeulen 
 

Er hebben zich wat wijzigingen voorgedaan in het bestuur van BC Epe. 

Sonja van der Voort is aangetreden als de nieuwe penningmeester. 

Belinda Hendriks heeft opgehouden bestuurslid en competitieleider te 

zijn; de laatste taak heb ik van haar overgenomen. Belinda zorgt voor een 

vlekkenloze overdracht van de werkzaamheden, want zij coacht mij 

zorgvuldig. 

 

Mij is gevraagd iets over mezelf te vertellen. Het Boeddhisme stelt vast 

dat het "ik" helemaal niet bestaat. De kalende persoon die jullie op 

woensdagavond zien badmintonnen bestaat wel degelijk en heeft ook een 

geschiedenis. 

 

Ik ben in Apeldoorn geboren in 1952 als de jongste van acht kinderen. 

Mijn oudste zus is 77 jaar oud. Opleiding: middelbare school (Christelijk 

Lyceum in Apeldoorn) en vervolgens twee studies: psychologie en rechten 

(de notariële studierichting). 

Getrouwd met Anka in 1988, na eerst 10 jaar te hebben samengewoond. 

Kinderen: Bram (1988), Sep (1991) en Annewiet (1995). Ieder van die 

kinderen heeft wel een keertje meegedaan op de woensdagavond. 

 

Loopbaan werk: kandidaat-notaris vanaf 1984. Gewerkt bij 

notariskantoren in Apeldoorn, op Terschelling en in Vriezenveen (dat ligt 

in de buurt van Almelo). In 1998 ben ik notaris geworden in Epe. Wassink 

& Vermeulen notarissen houdt kantoor aan de Stationsstraat 6 in Epe. 

Met ingang van dit jaar ben ik minder uren gaan werken. 

 

Loopbaan sport: voor het eerst in een zaal gebadmintond in 1978. Dat was 

in de jeugdgevangenis in Zutphen, waar Anka's vader, een fanatiek 

sporter, op de administratie werkte. Anka en ik zijn in de jaren tachtig lid 

geworden van de Apeldoornse badmintonvereniging "Flying Shuttle"'. Bij 

die vereniging hebben we een paar jaar competitie gespeeld. Ik ben daar 

secretaris geweest. Ook op Terschelling waren we lid van de 

badmintonvereniging. Daar heb ik competitie gespeeld en dat was niet 

niks: wanneer je bij voorbeeld tegen Steenwijk speelde, vertrok je met de 

boot van 7 uur 's morgens en was je aan het einde van de middag weer 

terug op het eiland. Daarna heel lang geen badminton gespeeld. Ik schat 

dat ik tien jaar geleden het spelletje weer heb opgepakt, bij een groep 

vijftig-, zestig- en zeventigplussers in de Mheenhal in Apeldoorn. Daar heb 

ik  John Groenewold (eveneens 60+ inmiddels) leren kennen. Hij haalde 

mij over om bij BC Epe te komen spelen; hij had daar belang bij, want het 

herenteam waarvan hij deel uitmaakt, had dringend een vierde man 
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nodig. Ik denk dat ik nu al weer zo'n jaar of vijf in het herenteam speel en 

ik beleef er nog steeds plezier aan. Dat zal Frens van  't Zand, vorig jaar 

toegetreden als vijfde speler van het herenteam, niet beamen. Frens 

beschadigde het afgelopen seizoen op gruwelijke wijze zijn enkel/voet bij 

een uitwedstrijd in een tennishal (met tapijt (!) op de vloer). Frens zal er in 

september nog niet bij kunnen zijn. 

 

Geregeld speel ik tennis met Anka. Het is fijn om in de open lucht bezig te 

zijn, maar tennis als sport komt niet in de buurt van badminton. 

 

Geert Vermeulen 
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Jarigen 

 
December   Februari 
5e Aartje Elskamp-Van de Berg 19e Robert van Schoonhoven 
7e Maarten van Schoonhoven  

29e Nico van Laar   

30e Jan van Essen 

 

Januari 

5e Clarinda Telnekes-Hanekamp 

6e Robert Haar 

19e Roy Trommelen 

25e Catrien Proper 

31e Wesley Nooteboom 

    

 
 
 
 
 
Nieuwe leden 
 

Misschien dat jullie nog kennissen, buren  of vrienden weten die wel 

willen badmintonnen. Neem ze mee!! De eerste vier keer  mogen ze gratis 

meedoen!!! We mogen de volgende nieuwe leden verwelkomen: 

  
Junioren: 

Femke Telnekes, Fady 

Betros, Olivier Brouw en 

Mark Schut 

 

Senioren 

Bert Jan Herms en Angela 

Bosch 

 

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 Rouwenhorst 

file:///I:/badminton/clubblad/2015/december/ledenadministratie@badmintonepe.nl
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Ledenadministratie 
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 €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? 
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 

Geert Vermeulen. 

 

Training? 
De senioren hebben de mogelijkheid om training te volgen. De training begint 

om 20.30 en wordt verzorgd door Leonora van Werven. 

 

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 Rouwenhorst).  

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 

Marjan Rouwenhorst  (ledenadministratie@badmintonepe.nl). 

 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@badmintonepe.nl
mailto:ledenadministratie@badmintonepe.nl
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