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H Y P O T H E K E N    F I N A N C I E R I N G E N    V E R Z E K E R I N G E N

Wij zijn een ervaren en dynamisch in-

termediair met betrekking tot financiële 

zaken. Een persoonlijke en zorgvuldige 

aanpak staan bij ons voorop. Wij helpen 

u graag met het beantwoorden van uw 

vragen en het adviseren en bemiddelen 

omtrent hypotheken, financieringen en 

verzekeringen.

Bent u op zoek naar verantwoorde 

maandlasten? U ontvangt bij ons echt 

onafhankelijk en deskundig advies.

Neem gerust met ons contact op!

info@vandekolkhypotheken.nl

071- 3649999

VANDEKOLK Hypotheken, 
Financieringen en Verzekeringen

sponsor stelt zich voor

Wij wensen alle Duinwijckers een bijzonder sportief en succesvol seizoen toe!



Welkom in het seizoen 2013/2014! 

Na een prachtige zomer is het weer 

tijd om het racket en de shuttles uit de 

kast te halen en weer te genieten van 

uw badminton avond. In deze speciale 

nieuwsbrief voor onze recreatieve spe-

lers vindt u belangrijke informatie voor 

het komende seizoen.

Zo stellen alle gastheren en de bestuurs-

leden zich voor, worden alle belangrijke 

data en evenementen gedurende het 

seizoen op een rijtje gezet. U vindt 

het ook het programma van team 1. 

In november zullen zij u verrassen met 

een spetterende clinic... 

Tevens stellen de grootste sponsoren 

zich voor, waarbij ik graag extra aan-

dacht wil vragen voor BeeS-Sport. Sinds 

afgelopen seizoen sponsort Nederlands 

grootste badmintonwebshop Duinwijck. 

Tijdens de eerste speelweek treft u elke 

avond een selectie van het assortiment 

aan. Van elke aankoop die door een lid 

van Duinwijck wordt gedaan, gaat een 

gedeelte van de verkoopprijs recht-

streeks naar de clubkas.

Tevens treft u op bladzijde 5 een 

waardebon aan voor een gratis drankje 

in het Duinpannetje.

Indien u gedurende het seizoen vragen of 

tips heeft, wendt u dan tot de gastheer 

op uw avond. U kunt ook uiteraard altijd 

het bestuur benaderen via bestuur@

duinwijck.com.

Tot slot wil ik u van harte uitnodigen voor 

de spetterende opening van het seizoen 

van team 1 op zaterdag 7 september. 

Namens het bestuur en gastheren van 

B.C. Duinwijck wens ik u een sportief en 

gezellig seizoen toe!

Joost Moerkerk

Voorzitter B.C. Duinwijck

Welkom,
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Swan Smit  

Ik ben bij de mooiste club van Neder-

land gastheer op maandagavond en 

doe dat met veel plezier.

Ik zelf speel nu badminton voor het 46e 

seizoen.

Buiten mijn badminton hobby zijn er 

nog een aantal andere zaken waar ik 

druk mee ben dat is het bouwen van 

Engelse classic cars (Lotus) en het 

gaan naar Race evenementen  in bin-

nen- en buitenland. 

En speciaal naar Goodwood  Revival 

dat nu weer in het weekend van 13-14-15 

september is.

Daarom ben ik er twee weken niet, 

maar mijn taak word dan waargenomen 

door mijn vriend en baangenoot Peter 

Barnhoorn die er net zo als ik al jaren 

op speelt.   

Gastheren
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MAANDAG



Belangrijke data

Ma 2 september:   start seizoen

Wo 11 september:    start beginnerstrainingen (8 weken)

Zo 6 oktober:   Marga de Breij recreantentoernooi (BV Gaasperdam)

Week 45 (ma 4 november) : start gevorderdentrainingen (6 weken)

Di 24 december:  hal gesloten

Wo 25 december:  hal gesloten

Do 26 december:  hal gesloten

Ma 30 december:   oliebollentoernooi

Di 31 december:  hal gesloten

Wo 1 januari:   hal gesloten

Zo 2 februari:  vrienden en vriendinnen toernooi

Ma 24 februari – Zo 2 maart: hal gesloten i.v.m. Dutch Junior

Week 10 (ma 3 maart):  start gevorderdentrainingen (6 weken)

Di 15 april:   paaseierentoernooi

Ma 21 april:   hal gesloten

BON
 tegen inlevering van deze bon, 1 gratis consumptie
 op uw speelavond in de kantine van ‘t Duinpannetje



Walter Beekman  

Mijn naam is Walter Beekman. Ik woon 

in Santpoort-zuid samen met mijn 

vrouw Britta. Ben geboren op 7-2-85 

en ben er 1 van een tweeling, ben iets 

ouder dan mijn zusje. Zelf heb ik nog 

geen kinderen maar heb wel een neefje 

van 2 waar ik dol op ben. 

‘s Winters ben ik vaak in Oostenrijk op 

de skipiste te vinden. Ik probeer dan 2 

weken in het seizoen les te geven en 2 

weken zelf te skiën. In de zomer ben ik 

er weer, maar dan om te wandelen en 

te relaxen. Gelukkig geniet mijn vrouw 

ook van Oostenrijk, vandaar dat we 

ook daar ook getrouwd zijn op 10-8-

2012. Als ik thuis ben ga ik regelmatig 

wandelen in de duinen of een rondje op 

de race fiets. 

Ik werk samen met mijn vader bij Beek-

manHPL een familie bedrijf. we zijn 

handelaren in plaatmateriaal. 

Dit is het eerste seizoen dat ik gastheer 

ben dus wees een beetje lief voor me 

dan gaat het zeker een leuk seizoen 

worden!

DINSDAG
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BeeS-Sport is vanaf maart 2013 spon-

sor van BC Duinwijck geworden. Bees-

Sport is de grootste badmintonshop 

van Nederland. Naast een uitgebreide 

webwinkel beschikt BeeS-Sport ook 

over een nieuwe grote winkel, welke 

vanaf november 2013 geopend zal 

worden. Deze winkel bevindt zich in 

Almere. 

BeeS-Sport wordt gerund door twee 

badmintonliefhebbers die al jaren 

meedraaien in de badmintonwereld. Ze 

spelen zelf, maar zijn ook trainer. Zo-

doende kunnen ze hun klanten voorzien 

van goed advies als het om rackets, 

snaren, schoenen of tassen gaat. 

Spelstijl wordt geanalyseerd waarna 

rackets geprobeerd kunnen worden.

Nu BeeS-Sport een sponsor is van onze 

mooie vereniging verzoeken wij eenie-

der de badmintonaankopen te doen bij 

ze op bees-sport.nl en gebruik daarbij 

kortingscode Duinwijck, dan zal een een 

gedeelte van het aankoopbedrag direct 

terugvloeien naar onze clubkas! Tevens 

hoeft u geen verzendkosten te betalen, 

uw aaankoop wordt in de hal afgeleverd.

Voor vragen of het proberen van rackets 

kunt u Jerry Natenstedt (regelmatig in 

de hal te vinden) benaderen of stuurt u 

een mail aan: bees@duinwijck.com

Wie is BeeS-Sport?
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Henk Suk  

Mijn naam is Henk Suk. Ik ben gastheer 

op de woensdagavond. Ik ben zelf al 

vele jaren recreant speler bij Duinwijck 

en speel zelf ook altijd op de woens-

dagavond.

Naast badminton wandel ik graag lange 

afstanden met vrienden in Frankrijk en 

heb zelf met een vriend samen 37 jaar 

geleden de trimclub “Hejo”opgericht, 

die nog altijd bestaat. Er wordt hoofd-

zakelijk gevoetbald en onze locatie is 

Kraantje Lek.

In mijn vrije tijd genoeg tijd om te 

tuinieren, want ik ben al enige jaren 

met de VUT, altijd gewerkt bij de P.T.T. 

(T.P.G.).

Getrouwd met Anja, zoon en dochter en 

sinds een jaar hebben wij een klein-

zoon.

gastheer stelt zich voor

WOENSDAG



Als sponsor zijn wij al heel veel jaar 

verbonden aan Duinwijck, voor ons een 

logische combinatie. Distri Sport is al 

jaren de distribiteur voor Yonex in de 

Benelux en een bekend gezicht op de 

Nederlandse en Belgische Markt. 

Distri Sport is opgezet door Herman 

Moens. Herman is vele jaren Belgisch 

kampioen badminton geweest en heeft 

mooie gevechten op de baan gehad met 

o.a. de familie Ridder.  En nu nog hebben 

ze elk jaar de battle Ridder – Moens,  

inmiddels niet meer met badminton maar 

op de golfbaan.

Yonex is al ruim 30 jaar verbonden 

aan de 24-voudige landskampioen. Het 

topmerk en ‘s lands grootste badminton-

club passen qua uitstraling, ambities en 

kwaliteit uitstekend bij elkaar. Yonex is 

de shuttleleverancier van Duinwijck en 

natuurlijk lopen de teams er super bij 

met de mooie kleding van Yonex.

Geschiedenis van Yonex:

Het bedrijf werd opgericht in april 1946 

door Minoru Yoneyama, en heette aan-

vankelijk Yoneyama Company, Ltd. Hij 

maakte houten vlotters voor visnetten. 

Door de opkomst van plastic vlotters 

werd het bedrijf echter van de markt 

verdrongen. Yoneyama besloot daarop 

om zich meer toe te leggen op technolo-

gische innovatie en nieuwe materialen. 

In 1957 werd begonnen met de productie 

van badmintonrackets voor andere mer-

ken. In 1961 kwam het eerste badminton-

racket van het eigen merk op de markt. 

In 1968 maakte het bedrijf als eerste een 

badmintonracket uit aluminium. Het jaar 

daarop begon Yoneyama met tennisrac-

kets. 

In 1973 introduceerde men het “YY”-logo 

en een jaar later werd de bedrijfs- en 

merknaam veranderd in Yonex. In 1980 

bracht Yonex het eerste “isometrische” 

tennisracket uit, waarvan de kop niet 

ovaal maar eerder vierzijdig is en dat een 

groter slagoppervlak heeft. Het eerste 

isometrische badmintonracket volgde 

in 1992. In 1982 besloot Yonex om ook 

golfclubs te gaan maken. In 1994 werd 

Yonex een beursgenoteerd bedrijf op de 

beurs van Tokio.

Vandaag de dag is Yonex een succesvolle 

firma die kwaliteit en innovatie hoog in 

het vaandel heeft. Yonex maakt de juiste 

materialen voor iedere badmintonner. 

Van amateur tot de echte top!

De perfecte match dus voor Duinwijck en 

we hopen dit nog jaren te blijven.

Wie is Yonex-Distri sport?
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Alphons Rommelse  

Vrij snel nadat ik in Haarlem was gaan 

wonen, in oktober 1996, werd ik lid 

van Duinwijck. De scheiding tussen de 

banen was toen nog erg groot. Ook al 

had de club toen meer dan 700 leden, 

in de regel leerde je niet veel meer 

mensen kennen dan die op je baan. Ik 

vond dat maar raar en besloot daar wat 

aan te doen. Om te beginnen met de 

organisatie van het Oliebollentoernooi. 

De eerste keer was in 1999 en sindsdien 

is er elk jaar een drukbezocht toernooi. 

Eind 2013 zijn we dus al toe aan editie 

nummer 15. 

Met het Paaseierentoernooi, de nacom-

petitie, het gastheerschap en  husse-

lavonden en nog meer activiteiten die 

wisselend succesvol waren, heb ik de 

afgelopen jaren het voor de recreanten 

van Duinwijck een stuk aangenamer, 

gevarieerder en gastvrijer proberen te 

maken.

Jarenlang heb ik met plezier op de 

dinsdagavond gespeeld, maar ja, ik heb 

nog veel meer hobby’s dan badminton, 

waardoor ik (voorlopig) niet meer op 

deze avond kan spelen. Vanaf komend 

seizoen ga ik me in de gezelligheid van 

de donderdagavond mengen.

DONDERDAG
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See Tickets ging in 1991 van start als de 

Phantom Phone en was een initiatief van 

Joop van den Ende. 

Een speciaal telefoonnummer waar het 

publiek van te voren kaarten kon kopen 

voor de musical ‘The Phantom of the 

Opera’. Dat was voor de eerste keer in 

Nederland. De musical - nog steeds de 

best bezochte ooit in Nederland - en de 

telefoonlijn waren een doorslaand suc-

ces. Nadat  de musical was gestopt ging 

de Phantom Phone door als De Reser-

veerlijn met kaartverkoop voor allerlei 

verschillende producties in verschillende 

genres . Hiermee was het eerste kaart-

verkoopplatform van Nederland geboren.  

Inmiddels heten wij dus See Tickets 

en zijn wij uitgegroeid tot de grootste 

kaartverkoper van Nederland met het 

breedste aanbod aan entertainment- en 

cultuurtickets.  Musicals, familievoor-

stellingen, beurzen, comedy, toneelvoor-

stellingen, tentoonstellingen, tv-shows, 

sportevenementen, concerten en 

dance-events. 

Alles is bij ons te koop!

Een aantal van onze huidige bekendste 

titels zijn: Jersey Boys, Sister Act, Andre 

van Duin, Shrek, Flashdance, Ramses, 

Bumba, K3, het Zomerfestival, Soldaat 

van Oranje, Rabobank Hockey World Cup 

2014. Margriet Winterfair en de Libelle 

Zomerweek, The Voice of Holland, Ik 

hou van Holland, Derek Ogilvie, Gerard 

Joling, Ilse DeLange, Kraftwerk, Vrien-

den van Amstel Live!, Frozen Planet 

Live, Top Gear Live, Najib Ahmali, Hans 

Teeuwen, Theo Maassen, Youp van ’t 

Hek, Heineken Starclub en Extrema 

Outdoor. 

Wij verkopen onze kaarten online via 

www.seetickets.nl, via ons eigen  call-

center (0900-1353, dagelijks geopend 

van 10.00 tot 22.00 uur; € 0,45 p/m) 

en via alle 450 winkels van Primera. 

Onze website behoort tot de grootse 

webwinkels van Nederland en is door 

het publiek verkozen tot winnaar van 

de Thuiswinkel Awards Publieksprijs XL 

2013.  

En wil je op de hoogte blijven van de 

laatste nieuwtjes, ontwikkelingen en 

acties dan kun je ons natuurlijk volgen  

op Facebook (100.000 likes), Twitter of 

via de email!

 

Wie is See Tickets?
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Marcel Bakker  

Mijn naam is Marcel Bakker, ben 54 jaar 

jong , geboren en getogen in Haarlem.

Mijn beroep is timmerman/meewerkend 

uitvoerder, voornamelijk werkzaam in 

de restauratie ( kerken/monumenten 

e.d.).

Ik speel zelf inmiddels ruim twintig jaar 

als recreant badminton en ben ook 

ruim twintig jaar lid bij Duinwijck.

Ik ben ooit begonnen en dat is nog 

steeds mijn speelavond. Ik ben gehuwd 

en heb 2 dochters, allebei al vanaf hun 

zesde jaar badminton spelend bij Duin-

wijck. (die kunnen het dus ook veeeeeel 

beter dan ik).

Voor vragen kun je dus op de vrijdag-

avond bij mij terecht, uiteraard kan ik 

misschien niet alle vragen beantwoor-

den, maar dan hebben we altijd nog 

een bestuur waar tot je je kan wenden.

Na dit gelezen te hebben kennen jullie 

mij dus al een beetje.

gastheer stelt zich voor

VRIJDAG



Haarlem is van er van oudsher sterk in 

om talentvolle topsporters naar goud 

te begeleiden. Judo, turnen, honkbal, 

softbal en badminton zijn voorbeelden 

van sporten waarin Haarlemse clubs 

Nederlands, Europese, Wereld- en 

Olympisch kampioenen hebben 

afgeleverd. Met sterke clubs, zoals 

BC Duinwijck, evenementen en 

excellerende sporters.

Topsport Kennemerland ondersteunt 

alle talenten in Haarlem in hun jacht 

naar goud. Volgens een zorgvuldig 

uitgestippeld proces. Waarin goede 

training, accommodatie, huisvesting, 

scholing, competitie, medische facilitei-

ten en tijdige ontspanning essentieel 

zijn. Als uitvoerder van het Haarlems 

topsportbeleid werkt zij samen met 

topsportclubs, bedrijven, overheden en 

sportinstanties. 

 

Door de succesvolle voorbeelden van 

Haarlemse sporters raakt 

ook de Haarlemse jeugd 

geïnspireerd om beter te 

bewegen. Zodat slechtere 

conditie, overgewicht en 

sociale isolatie worden 

tegengegaan. 

Bij het inrichten van een ideale top-

sportomgeving gelooft STK in de 

meerwaarde van regionale organisaties 

en bedrijven. Samen staan we sterk. 

Samenwerking komt concreet tot uiting 

in de Diamond Club, de business club 

van STK. 

 

STK wenst alle spelers, supporters en 

bestuurders van BC Duinwijck een fan-

tastisch nieuw sportseizoen. Wij hopen 

dat de gezamenlijke inspanningen tot 

professionalisering van de topsport- en 

talentstructuur tot de ultieme beloning 

zullen leiden. En dat we veel Duin-

wijck-spelers mogen huldigen op het 

jaarlijks Topsportgala Kennemerland.

 

www.topsportkennemerland.nl

Wie is STK?
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STICHTING

KENNEMERLAND
TOPSPORT

Met Topsport Kennemerland op jacht naar goud



Joost Moerkerk
Voorzitter

Mijn naam is Joost Moerkerk en ik ben 

sinds april 2012 voorzitter van deze 

prachtige club. In het dagelijks leven 

ben ik als Projectleider werkzaam voor 

HVC (de huisvuilcentrale in Alkmaar) en 

hou mij vooral bezig met het plaat-

sen van ondergrondse vuilcontainers, 

uitzetten van minicontainers (Kliko’s  in 

de volksmond) en begeleid Europese 

aanbestedingen.

Ik ben 6 jaar getrouwd met Pauline en 

heb een heerlijke, eigenwijze dochter 

Evy die net naar groep 3 gaat. Naast 

mijn bestuurstaken hou ik ervan in 

mijn vrije tijd lekker met vrienden af te 

spreken, uit eten te gaan en passief te 

sporten (lees: op de bank sport kijken).

Als ik het me goed herinner, ben ik 

inmiddels 25 jaar lid van Duinwijck. 

Tot een jaar of 10 geleden heb ik altijd 

heel fanatiek gespeeld, maar mijn 

lichaam laat mij een beetje in de steek. 

In die 25 jaar ben ik altijd zeer betrok-

ken geweest bij Duinwijck. Lid van de 

redactie van het clubblad geweest, lid 

van de Technische Commissie, samen 

met een aantal anderen grondlegger 

van de barcommissie en nu dus actief 

als voorzitter. Zoals in het voorwoord 

reeds gemeld, wens ik u een prachtig 

en sportief seizoen toe! 

Rajesh Grobbe
Penningmeester

Beste mede-clublid,

Fijn zo’n bestuursfunctie! Mag je me-

teen een stukje over jezelf schrijven. 

Hierbij mijn poging: mijn naam is Rajesh 

Bestuur
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te laten innoveren!

Mocht je over dit alles een keer willen 

nabomen, schroom niet om het contact 

te zoeken.

André Terol
TC-voorzitter

Ik ben André Terol, binnen het bestuur 

van B.C. Duinwijck actief als voorzitter 

van de Technische Commissie.

Ik speel sinds mijn achtste jaar al bad-

minton en ben sinds mijn tiende lid van 

B.C. Duinwijck (wel met een ‘rustpauze’ 

van 6 jaar). Ik geniet van de badmin-

tonsport door het zelf nog te spelen én  

door training te geven. Naast bad-

mintonnen heb ik als hobby’s: reizen, 

golfen, uit eten gaan en genieten van 

mijn vrouw en dochter.

Grobbe en pas sinds november 2012 

penningmeester van de vereniging. 

Inmiddels ben ik al jaren lid van B.C. 

Duinwijck, begonnen als jeugdlid en blij-

ven hangen in de seniorencompetitie. 

Daarvoor speelde ik bij de Vliegende 

Shuttle in Hoofddorp. Bijna ieder sei-

zoen heb ik wel een dipje, zodanig dat 

ik andere sporten leuker ga vinden dan 

het badminton, maar toch is de stap 

om dan ook echt te stoppen veel te 

groot. Naast badminton bedrijf ik graag 

andere sporten, ben ik veel in de stad 

(Haarlem) te vinden en ben ik altijd wel 

te porren voor een potje poker!

In het “dagelijks leven” ben ik bestuurs-

adviseur voor een pensioenfonds. Ik 

houd me bezig met het beleggings-, 

financieel en risicobeleid van dit 

pensioenfonds, oftewel balans manage-

ment in de breedste zin des woords. 

Daarnaast geef ik diverse presentaties 

over risicomanagement en ontferm ik 

me over vraagstukken betreffende de 

verslaglegging van pensioenfondsen in 

algemene zin.

Waar maak ik me hard voor bij B.C. 

Duinwijck? Evenwichtige belangenbe-

hartiging! De club is er tenslotte voor 

iedereen. Daarnaast wil ik als goed 

huisvader (prudent person) op de zak 

met geld passen en streef ik ernaar om 

de vereniging op een gezonde manier 



Bestuur (deel 2)
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Marcel Verhaart
Secretaris

Mijn naam is Marcel Verhaart en sinds 

januari 2012 ben ik actief als secretaris 

bij BC Duinwijck.

Even iets meer over mijzelf. Ik ben geen 

echte Haarlemmer, want ik ben opge-

groeid in de bossen op de veluwe in 

het dorpje Doorwerth. Hier ben ik ook 

begonnen met badmintonnen op mijn 

7e. Vervolgens ben ik biotechnologie 

gaan studeren in Wageningen. Hier heb 

ik vervolgens mijn promotie onderzoek 

gedaan naar waterstof als bioenergie, 

geproduceerd door bacteriën. Ook heb 

ik hier een jaar of 10 bij de studen-

tenbadmintonvereniging gespeeld en 

allerlei bestuurs en commissie functies 

gedaan. 

Tijdens het zoeken naar een baan kwam 

Haarlem in het zicht. Via via kwam ik 

hier terecht bij het bedrijf BioGast, 

waar we uit allerlei afvalstromen groen 

gas maken, wat vervolgens in het aard-

gasnet wordt ingevoedt. Toen ik hier op 

zoek ging naar een nieuwe club kwam 

ik al snel bij Duinwijck terecht.

Na een jaartje met heel veel plezier 

spelen vond ik het grote eer gevraagd 

te worden voor het bestuur en heb hier 

ook niet lang over na hoeven denken. 

Na anderhalf jaar bestuur doe ik dit 

nog steeds met veel plezier en voel ik 

mij een echte Duinwijcker.

Wil je meer van me weten of heb je 

vragen over mijn taak binnen Duinwijck, 

ik ben gemiddeld 3x per week in de hal 

te vinden, want het belangrijkste blijft 

voor mij toch het shutteltje slaan!

Paul Bult
Voorzitter barcommissie



www.vriendenvanduinwijck.com

Vrienden van
Duinwijck
Richard Bak

Hans Bakkenes 

Wout te Beek

Tom Dekker

Jan de Graaf

Rajesh Grobbe

Jaap van de Kolk

Karina Kool de Wit 

Joost Moerkerk

Erik Mulder

Martin ter Plegt

Jeroen Raaphorst

Ed Ridder

Piet Ridder

Rob Ridder

Koos Roeland 

Peter Roodhart

Leo Rücker

Dirk van Schagen

Bram Schuit

Peter Smit

Patrick Steenkist

Marianne Veeren

Fons Vendrik 

Richard Vennik

Marcel Verhaart

Piet Visman

Eddy Warmerdam

Anton van Wooning

Mijn naam is Paul Bult, geboren op de 

5e van de barre wintermaand maart in

1963. Na mijn HBO opleidingen in Tech-

niek, Logistiek en later Toerisme ben

ik veelal over de landsgrenzen werk-

zaam geweest in diverse functies voor

werkgevers en als zelfstandig reisleider 

van outdoor arrangementen in hoofdza-

kelijk Zuid-Europa. Sinds 2009 bestier 

ik sportschool Fitfabriek in Haarlem.

Mijn hobby’s zijn (nacht)zeilen, 

wandelen, badminton en reizen.

Als lid ben ik sinds 1984 verbonden aan 

Duinwijck waarvan ik nu deel uit maak 

als voorzitter van de barcommissie in 

het algemeen bestuur. Zelf speel ik met 

wisselend succes in het vooral zeer 

gezellige team Heren 1.

Als barcommissie proberen wij de 

gasten van t’Duinpannetje zo goed

mogelijk te faciliteren met een hapje en 

een drankje in een gemoedelijke sfeer.

Zonnige groet,

Paul



belangrijk dat alle leden bij deze dagen 

en/of avonden betrokken worden. Dit 

betekent dat zowel competitiespelers 

als recreanten van harte welkom zijn. 

Daarnaast willen wij ook bijvoorbeeld de 

jeugd bij meer gelegenheden betrekken 

zoals de wedstrijden van team 1.

 

Wij zouden het leuk vinden om meer 

reuring te creëren in de kantine en 

willen dit onder andere bewerkstelligen 

door het invoeren van de ‘Daghap’. Dit 

betekent dat er in het weekend een 

simpele, maar gezonde hap gekocht kan 

worden. 

Als commissie zijn we aan het nadenken 

over hoe we onze kantine op kunnen 

frissen en nog aantrekkelijker kunnen 

maken, maar dat staat nog in de kinder-

schoenen en kunnen we dus nog geen 

mededelingen over doen. Hou hiervoor 

de nieuwe site in de gaten.  

Mochten jullie leuke suggesties voor 

evenementen hebben of andere ideeën, 

dan horen wij dit graag. De Evenemen-

tencommissie is te bereiken via eve-

nementencommissie@duinwijck.com, 

maar je kunt natuurlijk ook één van ons 

aanschieten op één van onze evenemen-

ten. Graag tot dan!

Groetjes,

De ‘Evco’

Hoi!

Trots presenteren wij u de Evenemen-

tencommissie van Duinwijck! Wij, Jeroen 

Kuipers, Mariska Bakker, Bianca Ridder, 

Petnoi Schultz en Thilini Scherpenzeel, 

gaan dit jaar enkele evenementen or-

ganiseren zodat de leden van Duinwijck 

meer mogelijkheden hebben om elkaar 

beter te leren kennen. 

 

Wij gaan, verdeeld over het hele jaar, 

enkele festiviteiten organiseren met 

verschillende thema´s. Zo staat er een 

salsa-avond op de planning en wordt 

het ouderwetse ‘Vaatjes legen’ weer 

een nieuw leven ingeblazen. Daarnaast 

kan ieders winnaarsmentaliteit ook 

buiten de baan getest worden tijdens de 

Spelletjesavond en de traditionele Kla-

verjasavond en kunnen de vrouwen hun 

hart ophalen tijdens de sieradenparty 

(mannen zijn op deze avond overigens 

ook van harte welkom!). 

 

Ons doel als Evenementencommissie is 

om naast de vaste baravonden activi-

teiten te organiseren zodat er meer 

gelegenheden ontstaan waarop de Duin-

wijckleden elkaar kunnen leren kennen. 

Zo kennen competitiespelers elkaar ui-

teraard van de competitie en trainings-

avonden en de recreanten elkaar van de 

avonden waarop zij vrijspelen, maar als 

Evenementencommissie vinden wij het 

Evenementencommissie

commissie stelt zich voor



Zaterdag 7 september 
tussen 18:00 uur en 21:00 uur 

Spectaculaire 
outletverkoop 

van badmintonartikelen 
van BeeS-Sport! 

Tijdens deze outletverkoop zal Duinwijck 1 om 19:00 uur haar eerste competitie-

wedstrijd spelen tegen DKC (runner-up van het seizoen 2012-2013).

U bent van harte uitgenodigd in de 

Duinwijckhal 

aan het Badmintonpad 1 te Haarlem



Thuiswedstrijden Team 1

za 7-9-2013 19:00

DUINWIJCK - DKC

  

zo 22-9-2013 13:30

DUINWIJCK - TFS BARENDRECHT 

 

za 5-10-2013 19:00

DUINWIJCK - ROOSTERSE BC

zo 3-11-2013 13:30

DUINWIJCK - van ZIJDERVELD 

zo 24-11-2013 13:30 

DUINWIJCK - VICTORIA

za 14-12-2013 19:00

DUINWIJCK - DEKKER ALMERE

za 21-12-2013 19:00

DUINWIJCK - SLOTERMEER

za 4-1-2014 19:00

DUINWIJCK - AMERSFOORT  

 

za 25-1-2014 19:00

DUINWIJCK - van ZUNDERT / VELO


