NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020:
HET NIEUWE SEIZOEN IS BEGONNEN!

VAN DE VOORZITTER
Beste Duinwijcker,
Het nieuwe seizoen is begonnen. Helaas is er nog geen vaccin tegen het Corona-virus,
dus zullen we nog steeds alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen spelen.
De belangrijkste hiervan zijn:
•

Blijf met klachten thuis (zie richtlijnen RIVM).

•

Houdt naast de baan 1,5m afstand van elkaar (uitgezonderd mensen uit hetzelfde
huishouden en jeugd <18 jr).

•

Vanaf 5 september geldt een nieuwe looproute (het aangepaste protocol krijg je via
de mail)

Daarnaast gelden aanvullende maatregelen om badmintonnen in DEGIRO-hal mogelijk te
maken. Denk aan inschrijven, aanpassingen voor kijken bij wedstrijden en de nazit in de
kantine. Daarover lees je in deze nieuwsbrief meer. Naar gelang de competitie voortduurt
zullen we kijken of versoepeling van de regels mogelijk is (denk bijvoorbeeld aan het

nazitten met de tegenstander). Maar het kan ook zijn dat we strengere maatregelen
moeten nemen. Bedenk dat we hierbij altijd de veiligheid voorop zullen stellen.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat we scherp blijven, zodat we met zijn allen gezond
blijven en veel kunnen badmintonnen.
Tot snel in de hal,
Elvira Denteneer

TRAINEN OF VRIJ SPELEN? SCHRIJF JE IN

Alle competitiespelers en recreanten die doordeweeks willen trainen of vrij spelen, moeten
zich daarvoor inschrijven. Dat doe je door naar de volgende website te
gaan https://qontent.nl/duinwijck-baanindeling (of op onderstaande button te klikken)
Je kunt dan inloggen met je lidnummer en je geboortejaar en je inschrijven voor het tijdstip
van je keuze door op de gewenste baan te klikken. Met elkaar hebben jullie inmiddels
al 2.200 badmintonuren op deze manier gepland, geweldig om te zien! Vind je het lastig
en/of wil je hulp, mail ons dan: info@duinwijck.com

Let op! Als je je hebt ingeschreven via het systeem, is het niet nodig om je in het boek bij
de entree te registeren. Het boek is alleen voor bezoekers (dus niet badmintonners), die
bijvoorbeeld naar de hal komen om te vergaderen.

Inschrijven trainen en vrij spelen

AANVULLENDE MAATREGELEN COMPETITIE
Voor de competitie gelden aanvullende maatregelen. Hierover zullen jullie apart worden
geïnformeerd. Hieronder alvast een aantal belangrijke punten:
•

Bij eredivisiewedstrijden is alleen thuispubliek toegestaan. Bij binnenkomst en/of bij
de kantine zal een registratie plaatsvinden. Bezoekers mogen alleen plaatsnemen
op de tribune of in de kantine, met 1,5m afstand van elkaar (uitgezonderd mensen
uit hetzelfde huishouden).

•

Bij competitiewedstrijden van overige teams mogen maximaal drie bezoekers per
team aanwezig zijn. Dit geldt zowel voor het uit- als het thuisspelende team.

•

De teamcaptains zullen namen/telefoonnummers van tegenstanders en bezoekers
noteren op het wedstrijdformulier en deze aan het einde inleveren bij de
barmedewerker.

•

Na de wedstrijden is de kantine alleen geopend voor het thuisspelende team en
publiek van de thuisteams, met inachtneming van de anderhalve meterregel

•

Bij wedstrijden van de jeugdcompetitie mag één begeleidende ouder per kind
aanwezig zijn.

GOED NIEUWS: WE MOGEN WEER DOUCHEN!
We hebben veel verzoeken ontvangen om te mogen douchen in DEGIRO-hal. En er is
goed nieuws! Vanaf komend weekend kan er weer gebruik worden gemaakt van de
kleedkamers (en douches) bij de kleine zaal. Wel geldt dat er maximaal 4 mensen in de

kleedruimte tegelijk aanwezig mogen zijn. Ook de toiletten zijn weer open, hier geldt een
maximum van 1 persoon.

BELANGRIJKE DATA
Za 5-9-2020

19.00

Duinwijck BC 1 – DKC 1

Za 12-9-2020

19:00

Duinwijck BC 1 – Le Credit Sportif Velo 1

Zo 27-9-2020

14:00

Duinwijck BC 1 – 2da Smashing 1

Vrij 2-10-2020

20.00

Algemene Ledenvergadering

Za 17-10-2020 19:00

Duinwijck BC 1 – AMOR GS BC 1

Za 31-10-2020 19:00

Duinwijck BC 1 – ALMERE BV 1

BEDANKT!

Een aantal mensen heeft zich afgelopen jaar/jaren ingezet voor Duinwijck en heeft eind
vorig seizoen afscheid genomen:
Tim Oosterbroek heeft zich 14 jaar ingezet voor de Technische Commissie en ook Thomas
Poelgeest neemt na drie jaar afscheid van de TC. Aura Forte heeft menig ouder gemaild
vanuit de Jeugdcommissie, ook zij heeft het stokje na drie jaar overgedragen.
We willen jullie ook via deze weg enorm bedanken voor jullie inzet, samen maken we de
club sterk!

OPROEP
Voor de Technische Commissie zijn we op zoek naar een nieuw lid. Mocht je interesse
hebben mail dan naar terol.a@hotmail.com.
Daarnaast is er ook een vacature voor de bar op de dinsdagavond en de weekenden. Lijkt
het jou leuk, of ken je iemand (broer/zus/tante/oom/?) die dit zou willen doen? Mail dan
naar Paul_Bult@xs4all.nl

RECREANTENTRAINING
Zoals reeds gemaild zal vanaf 1 september de recreantentraining starten. Ook hiervoor
dient te worden ingeschreven. Dit jaar zullen er twee recreantentrainingen worden

aangeboden. De dinsdagavondtraining is voor recreanten die minder dan één jaar lid zijn
en de woensdagen voor recreanten die meer dan één jaar lid zijn.

VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Vanaf 1 september zijn de trainingen voor de jeugdrecreanten weer begonnen; de trainers
hebben er zin in! Er komen ook veel nieuwe kinderen voor een proefles. Ken je iemand die
ook wel een keer zou willen proberen te badmintonnen, neem hem/haar mee. Gezien de
Coronamaatregelen graag wel vooraf aanmelden via duinwijckjc@gmail.com). We gaan
er weer een mooi en gezellig seizoen van maken met elkaar!
De afgelopen twee weken heeft de competitiejeugd al wel getraind, want half september
moeten zij natuurlijk fit aan de eerste wedstrijden beginnen. Het afgelopen weekend
konden we eindelijk ons "trainings"-kamp door laten gaan, hieronder een kleine
samenvatting.

DUINWIJCK JEUGDKAMP 2020

Afgelopen zaterdag en zondag was het eindelijk zover; een jeugd "trainings"-kamp in onze
eigen hal. Met 26 jeugdleden startten we zaterdagmiddag om 13 uur in de hal. Al gauw
stonden de meesten even een shuttletje te slaan.
In de middag gingen we op de fiets richting Overveen om lekker te jumpen bij Streetjump
Haarlem. We hebben mooie jumps, salto's en andere toffe trucs voorbij zien komen.
Tijdens een heerlijke maaltijd, kwam ook de voorzitter nog even langs om te polsen of de
jeugd nog goede ideeën heeft voor verbetering; nou die hebben ze hoor! Allerlei ideeën om
meer leden te werven, maar ook om het nóg leuker te maken, werden opgeschreven.
Inmiddels was iedereen een beetje bijgekomen en met hernieuwde energie was het de
hoogste tijd voor een fanatiek potje trefbal in de kleine sporthal. Natuurlijk werd het 1-1 en
moest er nog een beslissende pot gespeeld worden. Nog een must: verstoppertje in het
donker door de hele hal. In tweetallen en met hier en daar nog een klein beetje licht werd
er druk gefluisterd, voorzichtig verplaatst en driftig gezocht door de zoekers.
Toen was het tijd voor een beetje rust: met z'n allen in de kantine voor een film. Er werden
matrassen, slaapzakken en knuffels tevoorschijn gehaald; een chippie en wat fris en de
hele club leefde mee met Buzz Lightyear in Toy Story 4!

Inmiddels werd het ook tijd om te gaan slapen; of in elk geval de bedjes op te zoeken.
Zeker voor de jongere kids. Gelukkig is er ook best goed geslapen (op een enkeling na....).
Nog even een beetje wakker worden bij het ontbijt voor de pubers, terwijl in de kleine hal
de jongere kinderen alweer stonden te trefballen.
Zondag werd er ondanks de wat korte nacht echt nog goed getraind. Moe maar voldaan
ging iedereen rond het middaguur weer naar huis met een t-shirt en een leuke
sleutelhanger.
Wij hebben genoten!! Wat een toffe groep jeugd hebben we toch!!

VOLG DUINWIJCK OOK OP SOCIAL MEDIA

DE HOOFDSPONSOREN VAN DUINWIJCK

Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar info@duinwijck.com

