V EENSHUTTLE

JEUGD INFO

Van woensdag 1 t/m zondag 5 maart wordt
in de Duinwijckhal aan het Badmintonpad 1
in Haarlem de 36ste editie van de Yonex
Dutch Junior International gespeeld.

Een kijkje in de Duinwijckhal is een zeer geschikt uitje
voor 7jdens de voorjaarsvakan7e. Niet alleen vanwege
het badminton, maar ook door de sfeer in de hal. Spelers
en publiek mengen zich op de tribune, waardoor
contacten makkelijk gelegd worden. Leuk voor de jeugd
om handtekeningen te jagen of met een beetje Engels en
handen en voeten contact te leggen met jonge mensen
uit andere culturen. Toegang is gra7s.

Speel&jden
▪
Woensdag 1 maart
▪
Donderdag 2 maart
▪
Vrijdag
3 maart
▪
Zaterdag 4 maart
▪
Zondag
5 maart

12.30-21.00u
11.00-21.00u
11.00-21.00u
11.00-21.00u
10.00-16.00u

Voor meer informa7e: www.dutchjunior.com.

Het aftellen naar misschien wel mooiste toernooi van Nederland is weer
begonnen. De Yonex Dutch Junior International 2017, van 1 t/m 5 maart
in de Duinwijckhal (gratis te bezoeken, Badmintonpad 1 in Haarlem).
Wat hebben we er weer zin in, zeker met deze heerlijke inschrijvingen. Op papier
het sterkste toernooi wat we de laatste jaren (waarschijnlijk zelfs ooit) hebben
georganiseerd. En niet omdat de vorige edities zwak waren, de winnaar van de
herenenkel van vorig jaar (Lee Zii Jia, Maleisië) bijvoorbeeld stond onlangs nog
in Thailand in de halve finale van het plaatselijke Grand Prix Gold toernooi, maar
omdat de inschrijving gewoon erg goed is. Zo heeft Denemarken besloten dit
jaar de Dutch te spelen in plaats van de German Junior, en zijn ze dus na
jarenlange afwezigheid weer terug! Ook Indonesië stuurt een afvaardiging van
de nationale selectie, wat naast goed badminton ook zeker voor veel sfeer gaat
zorgen.
Daarnaast zijn we ook weer erg blij met de sterke inschrijvingen van Frankrijk
(o.a. Arnaud Merkle, de verliezend finalist van de HE afgelopen jaar), Engeland,
Maleisië, Japan, Korea, Chinese Taipei (vorig jaar voor het eerst aanwezig met 3
spelers, blijkbaar goed bevallen, dit jaar met 15 spelers!), Singapore, Tsjechië,
België, Spanje, Italië, Portugal, Zwitserland, Hong Kong, Slovenië, Oostenrijk,
India, Thailand, Zweden, Turkije, Duitsland en natuurlijk Nederland.
Met zo'n 250 spelers uit 24 landen belooft het een drukke en gezellige boel te
gaan worden. Qua niveau is er al helemaal niets om over te klagen. Bij de
herenenkel bijvoorbeeld doen er 6 spelers uit de top 10 van de jeugd
wereldranglijst mee, waaronder de nr's 1 en 2! Maar ook in de andere
onderdelen zijn er minimaal 3 top tien spelers vertegenwoordigd, waarvan altijd
minimaal de nr. 1 of 2! En dan hebben we het nog niet over de spelers die maar
weinig toernooien spelen, dus niet al te hoog op de ranglijst staan, maar zeker
goed kunnen spelen! Ook zijn er veel spelers die vorig jaar nog onder 17
speelden, en dus ook geen al te hoge onder 19 ranking hebben, maar die we
zeker niet mogen onderschatten.
Ook dit jaar wordt het weer interessant om te zien hoe de verhoudingen liggen
tussen de Europeanen en de Aziaten, dit is één van de weinige toernooien waar
die 2 groepen spelers tegen elkaar uit komen. Vorig jaar gingen de Japanners er
met 4 titels vandoor, dat lijkt dit jaar gezien hun onervaren team en de sterkte
van de ander inschrijvingen onwaarschijnlijk, maar je weet maar nooit! Veel
wordt ook verwacht van de Denen, die met hun sterkste jeugd naar dit toernooi
komen, ondanks dat hun rankings op de jeugdranglijst niet al te hoog zijn, maar
dit komt vooral omdat ze weinig internationale toernooien spelen. Met zoveel
Aziaten, en de sterkste Europese landen aanwezig wordt het vanaf de eerste dag
smullen voor de liefhebbers.

