
#STEUNJECLUB

Om clubs in deze moeilijke periode een extra steuntje in de 
rug te geven starten Badminton Nederland, Badminton Pla-

net en Yonex de actie #SteunJeClub.

Hoe werkt het?
Via deze pagina kun je een speciaal #SteunJeClub badmin-
tonshirt bestellen. Bij het afrekenen kun je aangeven dat je 
Duinwijck wilt steunen. De volledige opbrengst gaat recht-

streeks naar Duinwijck. De club krijgt het opgehaalde bedrag 
aan het einde van de actie in één keer gestort. 

Klik hier voor meer info

BLIJF FIT, TRAIN ONLINE 
MET JORDY HILBINK

Naast speler van team 1, is 
Jordy Hilbink ook personal 
trainer. En nu jij niet kunt 
badmintonnen, biedt hij 
online via zijn Facebook-
pagina  gratis trainingen 
om fit te blijven. Touwtje 

springen, planken, burpees, 
squats...je conditie wordt 

lekker op de proef gesteld 
en zal met sprongen vooruit 
gaan. Dus kom van de bank, 
train lekker mee en je gaat 

superfit het nieuwe 
seizoen in! 

 
LEDENONDERZOEK

In februari zijn wij bena-
derd door 2 studenten van 

de Haagse Hogeschool 
met de vraag of zij voor 

onze vereniging een 
strategisch advies mogen 

schrijven. Dit vonden 
wij als bestuur een goed 
idee. Voor dit onderzoek 
hebben zij een enquête 

opgesteld 

Zou je deze willen invul-
len? Het kost slechts 2 
minuten van uw tijd. 

Bij voorbaat dank!

https://forms.gle/N1zgEV-
viQbia7WTe9
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VAN DE VOORZITTER
 

Beste Duinwijcker,

Naast de informatieve mails van 
afgelopen weken, nu ook de 

nieuwsbrief, met hierin gelukkig 
ook leuk en positief nieuws.

Alhoewel we helaas nog niet 
onze geliefde DEGIRO-hal in 

mogen, is de jeugd van Duin-
wijck weer van start gegaan: 

de eerste buiten-jeugdtraining 
heeft plaatsgevonden onder de 

bezielende leiding van Anika, 
Kevin en Sophie. Ondanks het 
slechte weer was de jeugd erg 
positief en waren ze blij elkaar 
weer te zien. Er is flink aan de 
conditie gewerkt en ook de 

shuttle is weer gebruikt. 

Daarnaast is er, met behulp van 
de input van jullie, een protocol
voor 1,5m badminton opgesteld

TERUGBLIK YONEX DUTCH JUNIOR INTERNATIONAL 2020

Met het Coronavirus als een dreigende donderwolk in de 
verte, de papieren handdoekjes in de aanslag en met het RIVM 
en de GGD onder de sneltoets, begon op 26 februari de 40ste 
editie van de Yonex Dutch Junior International. En hoewel we 
zo goed mogelijk waren voorbereid, zijn we tegelijkertijd ook 

dankbaar dat het toernooi uiteindelijk virusvrij uitgespeeld 
kon worden. Er waren ontzettend veel aantrekkelijke en enorm 
spannende potten van topniveau te zien, met natuurlijk de fi-
naledag als hoogtepunt. De finales en enkele halve finales zijn 

terug te kijken via het Youtubekanaal van de Dutch Junior;

Bekijk ook de aftermovie op Youtube
  

met hierin aandacht voor:
   - de randvoorwaarden en 
     hygiëneregels
   - online inschrijving
   - deurbeleid 
   - zaalbeleid
   - en nieuwe badmintonspeel 
      regels. 

We zijn in gesprek met de 
gemeente om te kijken of we op 

basis hiervan, als de overheid 
de regels gaat versoepelen, 

onze geliefde sport weer mogen 
beoefenen. 

Verder willen we een nieuw 
TC-lid verwelkomen. Corine 

Breukers gaat het team verster-
ken en we zijn heel blij dat ze 

aansluit.

Wat zou er normaliter nog op 
het programma staan? In juni 
wordt de teamopstelling be-

kend gemaakt en de ALV gehou-
den. We weten nog niet of dit 
een hal-bijeenkomst mag zijn, 

maar anders gaan we deze digi-
taal verzorgen. Begin augustus 
starten we met zomertraining 

en op 5 september is de kickoff 
Eredivisie. 

We bespreken de scenario’s 
met de bond en zodra we meer 
weten informeren wij jullie hier-

over. Veel leesplezier. 

Voor nu, blijf gezond!

Elvira Denteneer

VOLG DUINWIJCK OOK 
OP SOCIAL MEDIA!
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