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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!



Vol trots presenteert 

Duinwijck haar selectie 

en sponsoren in deze 

seizoengids!

Het is voor Duinwijck 

van cruciaal belang 

om mee te blijven dingen om de prijzen 

in het topbadminton van Nederland. Dit 

doen we door continue te werken aan de 

ontwikkeling van onze talenten, het on-

dersteunen van een badminton academie 

en niet in de laatste plaats door altijd te 

strijden om de landstitel. Inmiddels heeft 

Duinwijck 24 landstitels gewonnen, één 

Europa Cup titel, en natuurlijk willen we 

nummer 25 zien binnen te halen. 

De selectie van Duinwijck is vrijwel in tact 

gebleven, alleen kopman Erik Meijs heeft 

ervoor gekozen zijn carrière voort te zet-

ten bij B.C. Beuel in de Duitse Bundesliga. 

Als vervanger is de jonge Fin Iikka Heino 

aangetrokken die vorig jaar al kennis 

heeft gemaakt met Duinwijck tijdens de 

Dutch Junior. Akvile Stapusaityte heeft 

haar contract met 1 jaar verlengd en zal 

het team dit seizoen samen met coach 

Rob Ridder op sleeptouw nemen. Erg 

blij zijn we met de dubbelrol van Jelle 

Kelderhuis die naast speler ook teamma-

nager zal zijn. Verder zal het eerste team 

uitkomen met Jerry Natenstedt, jeugdta-

lenten Dorien Lups en Imke van der Aar. 

Ook de Schotse Caitlin Pringle zal weer 

een aantal maal acte de présence geven. 

De spelers en begeleidingsstaf stellen zich 

verderop in deze gids aan u voor!

De meeste teams in de eredivisie heb-

ben te maken gehad met belangrijke 

spelersmutaties en het lijkt er op dat de 

teams dichter naar elkaar gegroeid zijn 

qua sterkte. BC Amersfoort en BV Almere 

hebben op papier het sterkste team, maar 

daar onder zal het spannend worden in de 

strijd om de laatste 2 Play-Off plekken.

De rol van de sponsoren is dit jaar van 

cruciaal belang gebleken om een repre-

sentatief team op de been te brengen. 

See Tickets en Van de Kolk Hypotheken 

hebben een grote bijdrage geleverd om 

dit voor elkaar te krijgen. Verder zijn we 

natuurlijk blij met de inbreng van materi-

aalsponsor Yonex, BeeS-Sport, Stichting 

Topsport Kennemerland en alle overige 

sponsoren. 

Op zaterdag 7 september wordt het 

seizoen bij de eerste wedstrijd groots geo-

pend met een door BeeS-Sport verzorgde 

outletverkoop en een borrel!

Namens het bestuur en de vrijwilligers van 

B.C. Duinwijck wens ik u veel leesplezier en 

we hopen u te mogen ontvangen bij één 

van de thuiswedstrijden van Duinwijck.

Joost Moerkerk

Voorzitter B.C. Duinwijck

Duinwijck stelt zich voor!

vereniging stelt zich voor



Duinwijck staat synoniem voor badmin-

ton in de regio Kennemerland.  Toen in 

1948 de badmintonclub werd opgericht 

door grondlegger Leen Verhoef, werd 

de sport nog als tijdverdrijf in de winter 

gezien om zodoende een beetje fit te 

blijven voor het tennisseizoen. Snel 

bleek dat badminton een sport op zich 

was en ontwikkelde zich razendsnel tot 

volwassen binnensport. In de beginjaren 

groeide Duinwijck explosief mede door 

de totstandkoming van de specifieke 

hal gelegen aan het Badmintonpad in 

Haarlem. 

Na een jarenlange onderbreking organi-

seerde Duinwijck in samenwerking met 

de bond de eerste na-oorlogse Dutch 

Open in het voormalige Krelagehuis. 

Later legde Duinwijck de basis voor de 

Europa Cup voor clubteams in 1979, en 

startte in de jaren 80 een nieuw jaarlijks 

terugkerend evenement: de Dutch Juni-

or International. Duinwijck is in de loop 

van de jaren hofleverancier geworden 

voor het Nederlands team met als be-

langrijkste namen: Imre Rietveld (zilver 

op het toen nog officieuze WK de All 

England in 1967), Marjan Ridder-Lues-

ken (Zilver op het WK vrouwendubbel in 

Malmö in 1977), Rob Ridder (Europees 

jeugdkampioen in 1970, recordhouder 

nationale titels), Pierre Pelupessy, Alex 

Meijer, Karina Kool-De Wit (nr 10 op de 

wereldranglijst enkelspel in 1998).

Over Duinwijck

vereniging stelt zich voor



Door de successen heeft Duinwijck altijd 

veel in de belangstelling gestaan bij de 

media. Daardoor is onderbelicht geble-

ven dat de Haarlemse club veel meer is 

dan een topvereniging. Het merendeel 

van de vereniging bestaat uit recreatieve 

en jeugdspelers. Duinwijck heeft aan-

dacht voor schoolbadminton, door clinics 

te verzorgen door badmintonpro’s voor 

middelbaar en lager onderwijs. Daar-

naast is er altijd ruimte geweest voor het 

aanbieding van badminton voor spelers 

met een beperking. Topsport en recrea-

tieve sport gaat dus uitstekend samen bij 

Duinwijck.

Inmiddels bestaat de hal 53 jaar en is 

het beste ervan af. Duinwijck is met de 

gemeente Haarlem in overleg voor het 

realiseren van nieuwbouw, dat zal moeten 

verrijzen op min of meer dezelfde plek als 

waar nu de huidige badmintonhal staat. 

Op het moment van schrijven streven de 

partijen ernaar om in 2015 de nieuwe hal 

voor het publiek open te stellen.

ENKELE FEitEN Op EEN riJtJE:

- Sinds 1948 zijn er meer dan   

 10.000 Haarlemmers en streek- 

 genoten lid geweest van Duinwijck, 

 waarvan zeker 80% bestond uit 

 jeugdleden en recreatieve spelers

- Grootste badmintonaanbieder in  

 Nederland

- 24x Nederland kampioen

- Winnaar Europa Cup (2011)

- Organisator van de Dutch Junior  

 International, een van de belang-

 rijkste jeugdtoernooien ter 

 wereld. 

- Organisator van het scholen   

 badmintontoernooi voor middel- 

 baar en lager onderwijs

Ben je enthousiast geworden over 

Duinwijck laat je dan eens voorlichten 

wat de mogelijkheden zijn. Of het om 

schoolbadminton gaat, of badminton-

nen in recreatief- dan wel competitie-

verband, Duinwijck is hét adres voor 

badminton. Meer inlichtingen te verkrij-

gen via de website: www.duinwijck.com 

of info@duinwijck.com.



Vanaf welke leeftijd speel je badminton?

9

Wat zijn je verwachtingen en doelstel-

lingen voor komend seizoen?

Play offs met Duinwijck, winnen van 

master circuit in Nederland. En internati-

onaal kwart en halve finales op Challenge 

International toernooien halen.

Heb je een favoriete club om tegen te 

spelen, en waarom?

Geen. 

Hoe word je het liefst aangemoedigd 

tijdens de wedstrijd?

Elke aanmoediging is welkom.

Wat is je beste prestatie als badmin-

tonspeelster?

Behalve deelname aan 2 Olympische 

Spelen: winnen van Litouwen Inter-

national.

Heb je wel eens gele of rode kaarten 

ontvangen?

Een paar, maar is al een tijd geleden, 

weet niet meer waarom ik ze had gekre-

gen waarschijnlijk omdat ik het niet eens 

was met de scheidsrechter.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik heb International Economics and Sales 

gestudeerd en ik geef training bij 

Duinwijck en in Amsterdam.

Akvile Stapusaityte

speelster stelt zich voor

Geboortedatum: 25-03-1986

Lengte: 169cm 

Links/rechtshandig: Rechts 

Favoriete slag: Smash 

Favoriete onderdeel: Single  

  

Single ranking (Litouwen): 1 

Dubbel ranking (Litouwen): 1

Mix ranking (Litouwen): 1

Aantal seizoenen Duinwijck: 6



Wat zijn je hobbies, behalve badminton?

Ik hou van veel soorten sporten, winke-

len, koken, films.

Het je nog broers of zussen?

Ja een broer, Ramunas.

Wat is je grootste droom buiten 

badminton?

Leuk restaurant of een ander bedrijfje 

beginnen.

Waar kunnen we je ‘s nachts voor uit 

bed halen?

Citroentaart.

Wat voor muziek luister je graag?

Ik hou van heel veel soorten muziek, o.a. 

Ellie Goulding, Rihanna, Emeli Sande.

Welke wereldburger zou je ooit nog 

wel eens willen ontmoeten?

Roger Federer omdat hij een geweldige 

atleet is en hoop wat van hem te leren.

Michael Jackson, vanwege zijn geweldige 

muziek en perfectionisme. Helaas is het 

niet meer mogelijk.

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



At what age did you start playing 

badminton?

14

What are your expectations and goals 

for this season?

This season I am starting to play some 

European Senior tournaments so I hope 

that I can play well in these and maybe 

win some good matches! I also hope that 

I get picked to play for Scotland in the 

Thomas and Uber cup and in the 

Commonwealth Games in 2014. 

How would you liked to be cheered at 

while you are playing a match?

People can cheer as loud as they want 

haha! 

What is your best performance as 

a badminton player?

I was 2nd in the Scottish National 

Championships at Ladies Doubles.

Did you received yellow or red cards as 

a badminton player, if yes, how many 

and why?

Not yet! Hopefully never …

Do you have siblings?

Yes I have 3 younger brothers! 

What do you do besides playing bad-

minton?

I go to university in Glasgow where I 

Caitlin pringle

speelster stelt zich voor

Geboortedatum: 4-12-1993

Lengte: 182cm 

Links/rechtshandig: Rechts 

Favoriete slag: Smash 

Favoriete onderdeel: Damesdubbel 

   

Single ranking (Schotland): 5 

Dubbel ranking (Schotland): 3

Mix ranking (Schotland):  1

Aantal seizoenen Duinwijck: 2



study Maths, Statistics and Accounts. 

I also do some badminton coaching.

What are your hobbies besides badminton?

I love travelling which I get to do while 

playing badminton. I also love just chilling 

with my best friends watching films and 

eating! 

What is your biggest dream besides 

badminton?

To marry a famous tennis player so I 

can travel the world watching tennis!

For what can we wake you in the 

middle of the night?

I am scared of dogs

What kind of music do you like?

I like a lot of different types of music but 

I am obsessed with Beyonce!

if you could meet any person in the 

world, who would that be and why?

I would love to meet Simon Baker (The 

Mentalist) because he seems so cool and 

is also a very beautiful man, haha.

Erelijst

BC Duinwijck

Landskampioen (24x):
(sinds 1948)

1957 1973 1981

1965 1974 1982

1966 1975 1983

1968 1976 1984

1969 1977 1986

1970 1978 1987

1971 1979 2009

1972 1980 2011

 

Bekerwinnaar (6x):
(sinds 1991)

1992 1994 2009

1993 1996 2011

Europacupwinnaar (1x):

2011

Simon Baker



Vanaf welke leeftijd speel je badminton?

Sinds mijn 7de.

Wat zijn je verwachtingen en doel-

stellingen voor komend seizoen?

90% van de tweede dames singles 

winnen.

Heb je een favoriete club om tegen te 

spelen, en waarom?

Roosterse BC en BC Victoria, omdat dit 

Limburgse clubs zijn. (Dorien is afkom-

stig uit Limburg)

Hoe word je het liefst aangemoedigd 

tijdens de wedstrijd?

Roepen, schreeuwen, klappen, alles 

mag.

Wat is je beste prestatie als 

badmintonspeelster?

Na 1,5 jaar blessureleed kunnen spelen 

in de Eredivisie voor Duinwijck.

Heb je wel eens gele of rode kaarten 

ontvangen?

Nog nooit een gele kaart gehad, geluk-

kig.

Het je nog broers of zussen?

Ik heb een oudere zus.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik studeer Fysiotherapie aan de HAN te 

Nijmegen.

Dorien Lups

speelster stelt zich voor

Geboortedatum: 28-3-1995

Lengte: 167cm 

Links/rechtshandig: Rechts 

Favoriete slag: Dropshot 

Favoriete onderdeel: Single  

  

Single ranking:  47 

Dubbel ranking:  26

Mix ranking:  119

Aantal seizoenen Duinwijck: 3



Wat zijn je hobbies, behalve 

badminton?

Mountainbiken en gitaar/piano spelen.

Wat is je grootste droom buiten 

badminton?

Een eigen praktijk opstarten in de 

sportfysiotherapie.

Waar kunnen we je 's nachts voor uit 

bed halen?

Voor een Magnum Gold, laat mij anders 

maar lekker slapen.

Wat voor muziek luister je graag?

Heel divers, heb niet bepaald een genre 

waar ik van hou.

Welke wereldburger zou je ooit nog 

wel eens willen ontmoeten?

Geen idée, daar zou ik eens heel lang 

over moeten nadenken...

Clubkampioenen 2013

Van links naar rechts: Jerry Natenstedt, Dewi Dekker, Masha Lürsen, Nils van Hijum, Annemiek Groenewoud, 
Ruud Natenstedt, Marcel Verhaart, Alex Vreeburg, Feroz Fernandes en Floor Blom.



Vanaf welke leeftijd speel je 

badminton?

Sinds mijn 10e.

Wat zijn je verwachtingen en 

doelstellingen voor komend seizoen?

Ik hoop veel partijen in het eerste te 

spelen en te stijgen op de rankinglijst.

Heb je een favoriete club om tegen te 

spelen, en waarom?

Geen favoriete club, ik wil graag tegen 

iedereen spelen en bij alle tegenstan-

ders zijn er bekende die ik graag mag. 

Hoe word je het liefst aangemoedigd 

tijdens de wedstrijd?

Juichen met een spandoek en toeters :)

Wat is je beste prestatie als 

badmintonspeler?

EBU toernooi in Slovenië U19, 1e met de 

dubbel met Cheryl Seinen, ik was toen 14.

Heb je wel eens gele of rode kaarten 

ontvangen?

Nog nooit!

Het je nog broers of zussen?

Broer Wessel 12 jaar en zus Bregje 12 

jaar.

Wat doe je in het dagelijks leven?

4 Havo van het Kennemer Lyceum in 

Overveen.

imke van der Aar

speelster stelt zich voor

Geboortedatum: 16/02/1998

Lengte: 183cm 

Links/rechtshandig: Rechts 

Favoriete slag: Smash 

Favoriete onderdeel: Single  

  

Single ranking:  40 

Dubbel ranking:  38

Mix ranking:  55

Aantal seizoenen Duinwijck: 6

Foto: Alex van Zaanen • www.alexvanzaanen.nl



Wat zijn je hobbies, behalve badminton?

Winkelen, films kijken, sporten, koken.

Wat is je grootste droom buiten 

badminton?

Een grote auto, Jeep of Range Rover.

Waar kunnen we je ‘s nachts voor uit 

bed halen?

Een reis naar Indonesië. Of sushi.

Wat voor muziek luister je graag?

Ik luister graag naar top 40 muziek.

Welke wereldburger zou je ooit nog wel 

eens willen ontmoeten?

Beyoncé!

Wedstrijden
Duinwijck 1

za 7-9-2013 19:00

DUINWIJCK - DKC

   

za 21-9-2013 19:00

VICTORIA - DUINWIJCK   

  

zo 22-9-2013 13:30

DUINWIJCK - TFS BARENDRECHT

   

za 28-9-2013 19:00

DEKKER ALMERE - DUINWIJCK 

za 5-10-2013 19:00

DUINWIJCK - ROOSTERSE BC

  

zo 20-10-2013 14:00

SLOTERMEER - DUINWIJCK

za 26-10-2013 19:00

AMERSFOORT - DUINWIJCK

   

zo 3-11-2013 13:30

DUINWIJCK - van ZIJDERVELD

za 16-11-2013 19:00

van ZUNDERT/VELO - DUINWIJCK

Beyoncé



At what age did you start playing 

badminton?

When I was 6 years old.

 

What are your expectations and goals 

for this season?

Get to the play offs with Duinwijck and go 

to the quarterfinals at the World Junior 

Championship.

 

How would you liked to be cheered at 

while you are playing a match?

Just so much cheering as possible ;)

 

What is your best performance as a 

badminton player?

European championship in mixed under 

17.

 

Did you received yellow cards as a 

badminton player, if yes, how many and 

why?

No.

  

Do you have siblings?

Big brother and sister

 

What do you do besides playing 

badminton?

I’m in high school.

What is your biggest dream besides 

badminton?

Nothing special just have a family and a 

good life :)

ilkka Heino

speler stelt zich voor

Geboortedatum: 09-01-1995

Lengte: 173cm 

Links/rechtshandig: Rechts 

Favoriete slag: Smash 

Favoriete onderdeel: Single  

  

Single ranking (Finland): 4 

Dubbel ranking (Finland): 4

Mix ranking (Finland):  2

Aantal seizoenen Duinwijck: 1



What are your hobbies besides 

badminton?

Listening to music and chilling.

For what can we wake you in the 

middle of the night?

To tell me that i have won the lottery.

 

What kind of music do you like?

Pop, techno and rap.

 

if you could meet any person in the 

world, who would that be and why?

Usain Bolt. He is just so cool! Or Lee 

Chong Wei he is my idol!

Wedstrijden
Duinwijck 1

za 23-11-2013 19:00

DKC - DUINWIJCK

  

zo 24-11-2013 13:30

DUINWIJCK - VICTORIA

za 30-11-2013 18:00

TFS BARENDRECHT - DUINWIJCK

za 14-12-2013 19:00

DUINWIJCK - DEKKER ALMERE

  

zo 15-12-2013 14:00

ROOSTERSE BC - DUINWIJCK

   

za 21-12-2013 19:00

DUINWIJCK - SLOTERMEER

  

za 4-1-2014 19:00

DUINWIJCK - AMERSFOORT

  

za 18-1-2014 18:00

van ZIJDERVELD - DUINWIJCK

 

za 25-1-2014 19:00

DUINWIJCK - van ZUNDERT/VELO 

Lee Chong Wei



Vanaf welke leeftijd speel je 

badminton?

Sinds mijn 8e.

Wat zijn je verwachtingen en doel-

stellingen voor komend seizoen?

Paar goede potten spelen en kijken hoe 

ver we kunnen komen.

Heb je een favoriete club om tegen te 

spelen, en waarom?

Niet echt. 

Hoe word je het liefst aangemoedigd 

tijdens de wedstrijd?

Herrie is altijd goed.

Wat is je beste prestatie als 

badmintonspeler?

Ik ben wel trots op mijn winst in de 

gemengddubbel op Gorredijk met 

Maartje Verheul, maar ook de dubbel 

op Amersfoort Master met Jelle winnen 

was erg leuk.

Heb je wel eens gele of rode kaarten 

ontvangen?

0 Gele kaarten, 0 rode.

Het je nog broers of zussen?

Een oudere zus, Kim.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Studeer Biomedical Engineering aan de 

TU in Delft.

Jerry Natenstedt

speler stelt zich voor

Geboortedatum: 21-4-1989

Lengte: 202cm 

Links/rechtshandig: Rechts 

Favoriete slag: Priksmash 

Favoriete onderdeel: Single  

  

Single ranking:  12 

Dubbel ranking:  16

Mix ranking:  35

Aantal seizoenen Duinwijck: 8



Wat zijn je hobbies, behalve badminton?

Lezen, muziek luisteren, series/films 

kijken.

Wat is je grootste droom buiten 

badminton?

Afstuderen en baan in mijn veld vinden.

Waar kunnen we je 's nachts voor uit 

bed halen?

Salt en vinegar chips.

Wat voor muziek luister je graag?

Black Keys, White Stripes, Jack Johnson, 

Acda & de Munnik.

Welke wereldburger zou je ooit nog wel 

eens willen ontmoeten?

Oef zoveel, Peter Gade of Taufik lijkt me 

leuk om te ontmoeten, maar bijvoorbeeld 

Richard Dawkins, Stephan Fry, Hugh 

Laurie en (wijlen) Douglas Adams ook. 

Allemaal om totaal verschillende redenen.

Alle 
sponsoren

• Andrea XL

• Stichting Badmintonhall Duinwijck

• BeeS-Sport

• Chen Tong Kong

• Distri Sport BV

• Elektro R. van Putten

• Eyecatcher

• FIT International B.V.

• Fitfabriek

• Heineken 

• Holzhaus

• Hotelspecials

• Jordan Carwash

• Kennemer Intersport

• Van de Kolk

• Krim Advocaten

• Perida

• Provak van Zuijlen

• Rommelse

• See Tickets

• SRO

• STK

• Schilder en Afwerkingsbedrijf 

 Thoolen

• Vijzelaar

• Yonex

Hugh Laurie & Stephen Fry



Vanaf welke leeftijd speel je badminton?

6

Wat zijn je verwachtingen en doelstel-

lingen voor komend seizoen?

Ik verwacht dat we met z’n allen veel lol 

gaan hebben, minimaal de play offs te 

halen en genieten van elke wedstrijd. 

Hoe word je het liefst aangemoedigd 

tijdens de wedstrijd?

Ik zou graag willen dat iedereen zijn 

hoed naar mij toe gooit als ik een wed-

strijd gewonnen heb, alleen dragen er 

niet zoveel mensen een hoed dus dan 

graag zo hard mogelijk schreeuwen, 

zo hoog mogelijk springen en net even 

iets te lang door klappen dat mensen 

denken, waarom klapt hij/zij nog?

Wat is je beste prestatie als badmin-

tonspeler?

Dat ik mijn broek naar beneden trok 

nadat ik een shuttle tussen mijn ogen 

kreeg en winst op toernooien uit het 

Master Circuit.

Heb je wel eens gele of rode kaarten 

ontvangen?

Nee, ja toch wel.. De scheidsrechter in 

opleiding vond het niet nodig mij een 

gele kaart te geven (goede beslissing) 

nadat ik hem mijn mening gaf over zijn 

(slechte) beslissing, toernooireferee 

Freek dacht daar anders over dus met 

Jelle Kelderhuis

speler stelt zich voor

Geboortedatum: 8-11-1988

Lengte: 185cm 

Links/rechtshandig: Rechts 

Favoriete slag: Via het net 

Favoriete onderdeel: Dubbel  

  

Single ranking:  -

Dubbel ranking:  15

Mix ranking:  37

Aantal seizoenen Duinwijck: 15

Foto: Arthur van der Velde •  www.arthurvandervelde.nl



terugwerkende kracht kreeg ik alsnog 

een kaart. Mag dat eigenlijk wel? 

Anyway, bedankt Freek!

Het je nog broers of zussen?

Ik heb een oudere zus 

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik studeer Small Business & Retail 

Management, zo nu en dan haal ik bij 

mensen het bloed onder de nagels 

vandaan en kijk ik graag series.

Wat zijn je hobbies, behalve 

badminton?

Energie kwijt proberen te raken door te 

fietsen en hardlopen, series kijken en 

lekker gek doen met vrienden. 

Wat is je grootste droom buiten 

badminton?

Ik zou graag een goede lifestyle coach 

worden, mensen helpen om weer op een 

gezond gewicht te komen (en te blijven) 

en zich daardoor veel gelukkiger voelen. 

Waar kunnen we je ‘s nachts voor uit 

bed halen?

Melk chocolade, melk chocolade met 

nootjes/rozijnen, niet voor pure choco-

lade..!

Wat voor muziek luister je graag?

Doedelzak, House, Pop-muziek, Soul, 

Reggae, Rock, echt van alles!

Welke wereldburger zou je ooit nog wel 

eens willen ontmoeten?

God, ik zou hem graag willen vragen of 

hij het echt niet vervelend vindt dat ik 

zijn naam zo vaak gebruik in combinatie 

met iets dat het daglicht niet verdragen 

kan. Oja en Mila Kunis :-)

Activiteiten

30 augustus - 1 september
 TRAININGSWEEKEND

31 augustus 
 JUNIOR MASTER

7 september 
 SEIZOENSOPENING +  SPONSOR-
 BORREL

september

 KLAVERJASSEN

oktober

 WIJNPROEVERIJ,
 65-jarig BESTAAN DUINWIJCK

november
 A.L.V.
 SIERADENPARTY
 



Een wat oneerbiedige term, ‘re-

serves’. Wanneer er immers door 

omstandigheden vastspelers weg-

vallen, is het enorm belangrijk dat er 

anderen klaar staan en klaar zijn om 

de opengevallen plaatsen naar beho-

ren in te vullen. De rol van reserves 

zal door een coach nooit onderschat 

worden. Een brede selectie helpt je 

door een seizoen heen, en waren 

het niet de ‘reserves’ van Duinwijck 

die ons in 2011 de Europacup-zege 

brachten?

Sommigen zijn ervaren, anderen zijn 

onderweg om vaste Team 1-spe(e)l(st)

er te worden, maar allemaal staan ze 

klaar als de situatie erom vraagt.  

De hiernaast genoemde spelers zijn 

de meest waarschijnlijke om in te 

vallen, maar buiten deze toppers 

spelen in Duinwijck 2 en Duinwijck 3 

(beide uitkomend in de eerste divisie, 

de één-na-hoogste klasse) nog meer 

mensen die wellicht een rol kunnen 

spelen in de Duinwijck hoofdmacht:

- Marije Bloem

- Masha Lürsen

- Vera Kampman

- Teun Yntema

- Robbert Mooij

- Richard Vennik

- Jules Bakker

reserves

reserves stellen zich voor

Annemiek Groenewoud

De 20-jarige Annemiek heeft afgelopen 

seizoen al vaker haar opwachting in team  

1 gemaakt. Sinds ze voor haar studie in 

Delft is gaan wonen zien we haar wat 

minder in de hal, maar ze blijft met name 

als tweede singledame gevaarlijk voor de 

meeste tegenstandsters. 

Eva Krab

Eva vertoeft 

regelmatig in 

Zweden en is 

dus niet altijd 

beschikbaar 

en wellicht 

niet meer 

zo fanatiek 

als vroeger, 

maar we zijn blij om de grote klasse van 

Eva achter de hand te hebben, als de 

situatie daarom vraagt. Deze kersverse 

Doctor in de Biologie heeft jarenlange 

eredivisie-ervaring en kan als dubbel- en 

mix-specialiste nog van grote waarde 

zijn! 



reserves

Steef van Wooning

Het gaat hard met Steef. Vorig seizoen 

nog in de tweede divisie, dit jaar voor het 

eerst vast in de eerste divisie en reser-

ve voor team 1. Komend jaar wordt een 

belangrijk jaar voor zijn ontwikkeling. De 

blik is in ieder geval omhoog gericht.

Bart Gerrits

Bart zal voor altijd in de Duinwijck-

annalen blijven staan als de man die het 

beslissende punt tegen Velo in de Euro-

pacup-finale binnenhaalde. Bart is jaren-

lang vaste sparring- en dubbelpartner 

van Jerry Natenstedt geweest, en hij zal  

naar verwachting zeker een paar keer 

zijn opwachting maken in ons eerste.

Activiteiten
(vervolg)

20 december 
 GALA-KERSTDINER 

28/29 december
 OPEN TOERNOOI DUINWIJCK

30 december
 OLIEBOLLENTOERNOOI

januari
 SPELLETJESAVOND
 SALSAWORKSHOP

4 januari
 NIEUWJAARSBORREL 

februari 
 COMPETITIEAFSLUITING
 APRÈS SKI-PARTY

maart 
 DUTCH JUNIOR INTERNATIONAL
  

april
 VAATJES LEGEN

15 april
 PAASEIERENTOERNOOI
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Vanaf welke leeftijd speel je badminton? 

Vanaf mijn 6e jaar.

Welke titels heb je als speler gewon-

nen?

28 Nationale titels (in alle onderdelen), 

Europees jeugdkampioen single, 2x een 

bronzen medaille op het EK gemengd 

dubbel, halve finale All England gemengd 

dubbel, Scottisch Open single en dubbel, 

Swiss Open single.

Hoe lang ben je al coach?

Ik kan het me niet herinneren. Zeker 

meer dan 10 jaar...

 

Wat zijn je doelstellingen voor dit 

seizoen?

Om de medailles spelen. De play-offs 

halen dus.

Wat is het ergst dat een speler tijdens 

een wedstrijd kan doen?

Stoppen met vechten.

Wat is het vreemdste dat je als speler 

of coach hebt meegemaakt? 

Soms zijn de omstandigheden erg 

gevaarlijk. Bijvoorbeeld als de baan (een 

overcourt) niet goed vastgemaakt is aan 

de ondergrond.

     

Wat doe je als een speler niet naar je 

luistert?

Rustig blijven, als een speler niet wil 

luisteren is dat zijn of haar keuze.

Wat is het mooiste aan het coachvak?

Als ik zie dat een observatie door een 

speler wordt vertaald naar zijn spel.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben IT manager.

Heb je nog hobbies buiten badminton?

Golf, fotografie, fietsen.

Van wat voor soort muziek hou je?

Van alles, maar momenteel James Blunt 

en Passenger. 

Waar kunnen we je ‘s nachts voor wak-

ker maken?

Eigenlijk nergens voor.

rob ridder

coach stelt zich voor



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?

sponsor stelt zich voor



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 eenieder 

de badmintonaankopen te doen via

bees-sport.nl en gebruik daarbij kortings-

code Duinwijck, dan zal een gedeelte van 

het aankoopbedrag direct terugvloeien 

naar onze clubkas! Tevens hoeft u geen 

verzendkosten te betalen, uw aankoop 

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?

sponsor stelt zich voor



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 voor-

beelden van Haarlemse 

sporters raakt ook de 

Haarlemse jeugd geïnspi-

reerd om beter te bewegen. 

Zodat slechtere conditie, 

overgewicht en sociale 

isolatie worden tegen-

gegaan. 

 Bij het inrichten van een ideale 

topsportomgeving 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?

sponsor stelt zich voor

STICHTING

KENNEMERLAND
TOPSPORT

Met topsport Kennemerland op jacht naar goud



Hoe lang heb je gebadmintond?

Van mijn 8e tot mijn 29e met lange 

pauzes. Ik heb 23 jaar jeugdtraining 

gegeven.

Wat zijn je doelen voor dit seizoen?

Ik wil ze gezond en fit houden!

 

Hoe lang ben je al fysiotherapeut?

In 1994 ben ik fysiotherapeut geworden, 

nadat ik al 16 jaar lang sportmasseur 

was geweest. Ik ben dus al 35 jaar als 

paramedicus in de sportwereld actief.

Wat is het mooiste aan het vak van 

fysiotherapeut?

Ik vind het een prachtig beroep. Vooral 

het werken met mensen, en in het bij-

zonder met sportmannen en -vrouwen.

Wat is het gekste dat je hebt meege-

maakt als fysiotherapeut?

Op een Dutch Open in Den Bosch was 

een Chinese speler na een zware training 

en wedstrijd gaan uitrusten en klem ko-

men te zitten in een klapstoel. Niemand 

zag dat er iets mis was en dacht dat hij 

sliep, maar toen bleek dat hij niet goed 

meer kon ademen en feitelijk aan het 

doodgaan was. Hij moest worden gere-

animeerd en daarna naar het ziekenhuis. 

De volgende dag wilde hij -ondanks pijn 

in zijn hele lichaam en hoofd- na een 

paracetamolletje graag weer spelen. 

Wat doe je als een speler geblesseerd 

is maar je hulp weigert?

Allereerst kalmeren, want hij of zij zit 

vol met adrenaline. Spelers willen altijd 

weer de baan op. Ik probeer ze de con-

sequenties uit te leggen als ze door-

gaan. In 90% van de gevallen beslist de 

speler zelf, maar in 99% van de gevallen 

luisteren ze wel naar me.

Wat doe je als je niet aan het werk 

bent?

Ik geniet van het leven en ga af en toe 

naar mijn huis in de Franse Alpen.

Wat zijn je hobbies?

Het repareren van oude electronica. 

Oude tv’s, radio’s en buisversterkers.

Waar kunnen we je ‘s nachts voor wak-

ker maken?

Een mooie sterrenregen.

Martin ter plegt

fysiotherapeut stelt zich voor +



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?

sponsor stelt zich voor



Fotografie
 Arthur van der Velde
 (www.arthurvandervelde.nl)

 René Lagerwaard
 (www.renelagerwaard.nl)

 Alex van Zaanen
 (www.alexvanzaanen.nl)

Vormgeving
 Jules Bakker
 (bakkerjules@gmail.com)

Speelschema Duinwijck 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

week 6, 2014: 1/2 finale play-offs

week 8, 2014: finale play-offs




