
Service

E.T.C.
Uitgave van de 
Enkhuizer Tennisclub

nr. 3 • augustus 2014

Met onder andere in dit nummer:
Van de voorzitter
Soeptoernooi
Blessure Hoek
de Senior en de tijd
ETC en het verleden
Zomeractiviteit Jeugd ETC 
Van de trainer
Jeugd
en nog veel meer....



COLOFON
Redactie:
Wil Visser, Ria de Wit, Dafne 
Baars, Ilse Rienderhoff, Harry 
Posthumius, Paul van Gelder

Ontwerp, opmaak en druk:
Harry Posthumius 
Grafische Producties

© Enkhuizer Tennisclub

Inleveren kopij voor de 
volgend uitgave: 
4 augustus 2014

e-mailadres: 
redactie@enkhuizertc.nl

M S R

M
eyer

 Specia
listische

 Reiniging

Voor al uw 
schoonmaakwerk

Heerhugowaard
Enkhuizen 072-5714507

CK EUKEN
ENTRUM STEDEBROEC

Raadhuislaan 23
1613 KR Grootebroek
Tel. 0228 51 58 83
Fax 0228 52 29 93
E-mail: info@keukencentrumstedebroec.nl
www.keukencentrumstedebroec.nl

De Star 11
1601 MH Enkhuizen
Tel. bedrijf 0228 32 03 40
Fax 0228 32 02 51
www.bouwbedrijf-sikkens.nl

Tuincentrum en Hoveniersbedrijf

Maartens

Westeinde 94, 1601 BL Enkhuizen
Tel. 0228 - 31 28 63 | Fax 0228 31 35 67

BouwBedrijf
SikkenS B.V.

nieuwbouw-verbouw-renovatie

St. Janstraat 32-34
1601 HE Enkhuizen

Telefoon 0228-312258
Fax 0228-315336

www.decohomebloemendaal.nl

DECO HOME ZORGT ER VOOR

DAT U MOOIER WOONT

ENK HU I ZEN
Voor alle telecomproducten
bent u van harte welkom

• Alle GSM-aansluitingen

• Verlengingen

• Accesoires

• Alle netwerken mogelijk

Westerstraat 79
1601 AC Enkhuizen
T (0228) 527891

WWW.OPTIE1.NL

3Van de voorzitter
Beste leden,

Op dit moment staat Nederland volledig in het teken van de 
vliegramp, vreselijk wat er is gebeurd met al die mensen die 
niets vermoedend op vakantie gingen of voor andere zaken het 
vliegtuig moesten nemen, en niet meer terugkomen. Wat we 
daarna lieten zien als klein landje is in één woord samen te vat-
ten: respect!

Om terug te keren naar de dagelijkse zaken van de tennisclub, 
hoop ik dat iedereen geniet van een mooie zomer en weer heel 
terugkeert van een welverdiende vakantie.
Straks zal het tennisseizoen staan in het teken van de toer-
nooien. Wij als ETC hebben begin september te maken met het 
Haringstad toernooi. Ik hoop voor de organisatie dat het een 
succesvol toernooi mag worden met veel deelnemers. Ik zeg dit 
omdat er een trend is dat het voor alle toernooien moeilijker is 
om tennissers te binden. Mensen hebben het druk en/of wil-
len geen hele week meer elke avond vrijhouden voor het tennis. 
Ik hoop van harte dat het onze vrijwilligers lukt om mensen te 
blijven activeren en er bij blijven betrekken om mee te doen; 
tenslotte is gezelligheid en meedoen belangrijker dan winnen. 
Dit geldt natuurlijk ook voor alle leden bij de club. Daarom wil 
ik allen oproepen om een keer mee te doen met het Haringstad 
toernooi. Doen!

Verder zijn er nog zaken die onze aandacht hebben bij het be-
stuur. Een van de zaken is het vaststellen van een baansoort voor 
de gravel banen. Er is een commissie die dit allemaal uitzoekt en 
bekijkt en alle alternatieven meeneemt. Een overwegingspunt 
is dat we graag langer in het jaar gebruik kunnen maken van de 
banen en bij gravel is dit beperkt. Verder zijn de kosten en het 
onderhoud van belang voor de hele club en hopen we het finan-
cieel weer allemaal gezond af te sluiten. Op de jaarvergadering 
zal dit punt besproken worden en zullen er aanbevelingen liggen 
van de commissie onder leiding van Gerrit Harlaar.

Rest mij iedereen een mooi vervolg te wensen van de zomer. Veel 
gezelligheid en sportiviteit hoort daarbij en ik sluit met de woor-
den: Tot bij het Haringstad toernooi!

Met sportieve groet, namens de bestuurstafel,
Arno Damhuis
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Het Soeptoernooi
Laat ik bij het eind beginnen: Hij heeft weer gewonnen! De categorie *Hij weet alles* was geknipt 
voor hem. Wie o wie? Wim natuurlijk. En inderdaad, hij was het die wist dat de drie *met het-
zelfde shirtje*, ook weer een gloednieuwe categorie, ook op het podium zouden worden geroepen. 
Die drie had ook ik meteen al in de gaten. Van tevoren afgesproken, doorgestoken kaart, omge-
kocht door het Chinese goksyndicaat! Ze moesten en zouden winnen. Jil, Jan en Rolf noemden ze 
zich zelf, maar ik weet wel beter. Wat werd er weer opgelet zeg, Jan viel ook al op, en dan heb ik 
het nog niet eens over Mary en Hans, die gekozen werden in de categorie *origineelste tenue* , 
hoe verzinnen ze het.... Maar waar heb ik het over in godsnaam? Tja, vroeger noemde ik het *het 
soeptoernooi*, maar er was geen soep meer te bekennen. Kroketten en gezonde salade, dat sloeg 
de klok. Om eerlijk te zijn, lekker was het wel. Geslaagd was het ook weer, dat toernooi met de 
enthousiaste tossers, die spelen voor het plezier, en dat straalt er toch steeds weer van af. Zie je 
het niet? Wel he?

Paul

Maaral, trefpunt voor
autoliefhebbers.

BMW maakt
rijden geweldig

Automobielbedrijf
Maaral bv

de Compagnie 27
1689 AG Zwaag (Hoorn)
Tel. (0229) 28 21 00
www.maaral.nl

Formaat 148 x 210 mm



aaNNEMERS Dat Staat!

Zuiderkoggeweg 3
1607 MV  HEM
tel. 0228 54 24 02
Fax 0228 54 29 04
info@dwbaannemers.nl
www.dwbaannemers.nl

TaxicenTrale 
wesTfriesland

- Ziekenfondsvervoer
- Particulier ziekenvervoer
- Ziekenfonds-rolstoelvervoer
- Rouw-/trouwvervoer
- Kleinbusvervoer 8 pers. (personeelsfeestjes e.d.)
- Rolstoelvervoer

De Tocht 6, 1611 HT Bovenkarspel
www.taxicentralewestfriesland.nl Tel. 512500
Voor al uw VerVoerswensen

compagnieshaVen 1 | enkhuizen | 0228 32 23 76 | www.joosTenwaTersporT.nl | info@joosTenwaTersporT.nl

Joosten Watersport
Voor al uw vri jeti jds- en technische kleding

Thermo onderkleding
Fleece
Soft shell's
Falke sokken

Gaastra
Tenson
Hood
Mat de misaine
Helly-Hansen

O O k  V O O r  d e  n i e t- wat e r s p O r t e r

staat garant voor vakmanschap

uitdeuken zonder spuiten
(bij kleine schades)

Focwa garantie
Vier jaar durende garantie 
op kwaliteit van het 
schadeherstel en  zonodig 
volledige overname van 
de fabrieksgarantie op de 
gerepareerde carrosse-
riedelen.• Uitdeuken

• Richten
• Spuiten
• Inbouw van zonnedaken
• Ruitenservice
• Restauratie van oldtimers
• Tectyleren
• Snelle reparatie
• Gratis vervangende auto
• Voorschieten van schadebedrag overbodig
• Volledige schade-afwikkeling met alle maatschappijen 

Industrieweg 46 | 1613 kV Grootebroek
Tel. 0228 51 21 20 | Fax 0228 51 88 27

www.hogendoornautoschade.nl

 

Bedrijventerrein Schepenwijk
De Dolfijn 18, 1601 Mg enkhuizen
tel. 0228 31 41 77
Fax 0228 32 37 78
e-mail info@dehoutexpert.nl
www.dehoutexpert.nl

Onze merken:

S. Oliver

Tom Tailor Woman

Angels Jeanswear

Spoom jassen

Another Woman

Ultimate Miks

Westerstraat 163
1601 AG Enkhuizen
Telefoon 0228-319150

www.modusmode.nl

GOED EN NIET TE DUUR

DAGHAPPEN
MENU’S
OOK VEGETARISCH

WESTERSTRAAT 139
1601 AE ENKHUIZEN
0228321774
WWW.EETHUISVRIENDEN.NL
INFO@EETHUISVRIENDEN.NL
OPEN VAN DINSDAG T/M ZONDAG

De blessurehoek
Wie : Saskia Scheeres
Leeftijd : 46 jaar
Blessure : Morton’s neuralgie, zenuwpijn in de voorvoet. 
Hoe lang : al aantal jaren, maar pijn neemt toe;
Medisch circuit : huisarts, revalidatiearts, podotherapeutische schoentechniek Veld (steunzolen)
Prognose : minder pijn, maar men geeft geen garantie dat het over gaat

Saskia was voordat haar blessureleed begon 
heel vaak op de tennisbaan te vinden. Ze is ooit 
als 7 jarige begonnen in Lelystad, was altijd te 
vinden op toernooien en speelde daarnaast ook 
competitie, totdat ongeveer 6 jaar geleden haar 
blessureleed begon. De wintertrainingen gingen 
goed, maar als Saskia aan de competitie begon 
was ze snel uit de roulatie door een zweepslag 
in haar kuit, die ontstond door het maken van 
een verkeerde beweging.
Knieproblemen (ernstige slijtage) die ze 3 jaar 
geleden had, zijn opgelost door een operatie. 
De knie werd gepolijst en Saskia kon er weer  
tegenaan. Maar helaas bleef het blessureleed 
Saskia achtervolgen. Ze kreeg pijn aan haar 
voorvoet en dat werd steeds erger. Via de huis-

arts kwam ze terecht bij een revalidatiearts. Deze raadde haar steunzolen aan, die ze nu ook heeft. 
Het is nog even afwachten hoe de nieuwste aanpassing van haar steunzolen uitpakt, maar voor-
alsnog heeft de steunzool nog geen oplossing gebracht. 
Omdat Saskia niet meer kon tennissen is ze naar spinning gegaan en heeft ze ook nu nog een 
abonnement op de sportschool, maar ze kan de motivatie niet vinden om daar heen te gaan, om-
dat tennis de enige sport is waar ze haar ei in kwijt kan.
Ondanks haar voetprobleem is Saskia weer heel voorzichtig aan het wandelen, en slaat ze weer 
voorzichtig een balletje met Rinus. Ook heeft ze zich bij Ruud opgegeven voor privé les. 

Ruimte 
voor uw 
advertentie

Vervolg soeptoernooi



Nieuwe ledenlijst
Omdat we de ledenlijst nu digitaal verzenden 
is het mogelijk u meerdere keren per jaar van 
een recente versie te voorzien. In augustus is/
wordt de ledenlijst per 31-7-2014 aan een ieder 
waarvan een emailadres bekend is verzonden. 
Mocht u eind augustus geen nieuwe ledenlijst 
hebben ontvangen (kijk ook even bij onge-
wenste mail), kunt u een mailtje sturen naar 
i.rienderhoff@quicknet.nl . U ontvang dan 
alsnog een exemplaar.

Winnaar WFK cabrio 
weekend.
Tijdens de WFK is door sponsor Maaral, BMW 
dealer,  een cabrio (voor een weekend) ter 
beschikking gesteld. Gerard Boon is winnaar 

geworden van dit cabrio-weekend. Wij wen-
sen Gerard heel veel plezier van deze fantasti-
sche prijs.

Oproep!!!!
De oproep betreffende eventuele dames/

meiden voor de jubileumcommissie heeft 0 

reacties opgeleverd!! Zeer teleurstellend, als 

we iets willen doen zonder onze vrouwelijke 

leden er bij te betrekken dan zijn we mijns 

inziens op de verkeerde weg! Dus.... meld je 

alsnog aan: fer.verboom@quicknet.nl

De ballen
In een uitstekend artikel over tennisballen in 
het fraaie blad Centrecourt van mei j.l. belicht 
Jan Koning de diverse tennisballen die er op 
de markt zijn. Ik heb er veel van opgestoken. 
Zo weet ik nu dat de meest duurzame ballen 
Dunlop, Tretorn, Slazenger en Babolat heten. 
Dat Hemaballen en Actionballen beduidend 
minder lang meegaan, maar wel 10 keer 
goedkoper zijn, dat de standaardgrootte van 
een bal tussen de 6,35 en 6,86 centimeter qua 
omvang bedraagt, dat het gewicht tussen de 
56 en 59,4 gram moet liggen, en dat wanneer 
je de bal vanaf een hoogte van 2 meter laat 
vallen, hij tussen de 1,35 en 1,47 meter op moet 
stuiten. In dit licht is de Slazenger Wimbledon 
een geweldige bal, want die zorgt ervoor dat 
deze 70 procent minder water opneemt bij 
regenachtig weer. 
Tot slot nog een leuk weetje: gasgevulde bal-
len (Dunlop Pro, Tretorn) worden gemaakt uit 
twee halve bollen rubber die machinaal onder 
hoge druk met elkaar worden verlijmd. Het 
zogenaamde gas in de bal heeft met gas niets 
te maken, maar is niet meer dan samenge-
perste lucht. 
Ook wordt ingegaan op het belang van goede 
ballen. Het spelen met zachte of kale ballen 
kan leiden tot zelfs een tennisarm! Zogenaam-
de gasgevulde ballen zijn kwalitatief het bes-
te, maar gaan minder lang mee. Dat laatste 
verraste me. Ik speel al jaren met mijn oude 
Tretornballen. Sorry medespeler, die tennisarm 
van je komt misschien wel van mij af.... 

Paul

Nieuwe websitefunc-
ties KNLTB
Welke politieke partij is onze tennisclub 
gunstig gezind? Wie in de gemeenteraad doet 
het meest voor sport? Allemaal belangrijke 
vragen,ook voor onze club. Deze en andere za-
ken moeten aan de orde komen op de nieuw 
vormgegeven website van Centrecourt.nl. Er 
is plaats voor discussies op diverse platforms, 
de thema’s zijn: accomodaties, wedstrijd-
tennis, beleid, juridische zaken, financiele 
zaken, marketing en communicatie, samen-
werking met derde partijen, ledenwerving en 
-behoud,vrijwilligers, tennisleraren. 

Alles is al eens gedaan, en hoeft dus niet door 
elke club nog eens over te worden gedaan . 
Zo zijn er standaard contracten te vinden op 
de website, en diverse modellen die gebruikt 
kunnen worden. De KNLTB zal hierbij een 
ondersteunende functie hebben.  Voorop staat 
echter de interactiviteit, zo leren we allemaal 
van elkaar. www.centrecourt.nl

COLUMN

De senior en de tijd
*Als ik later groot ben * wordt langzamerhand 

*als ik later dood ben* . Alles wat ver weg was 

vroeger, komt dichterbij, alles wat dichtbij 

was, verdwijnt de ruimte in.  *Later*, wat is 

*later* en hoe voelt dat? *Als je ouder wordt, 

versnelt de tijd* bedacht Douwe Draaisma. 

*Hoe langer je leeft hoe korter het is* ,volgde 

Jules Deelder. 

De enige manier om dat proces van versnel-

len tegen te gaan is om heel intensief, heel 

bewust, met iets bezig te zijn. Zo probeer ik 

te tennissen. Ik speel alsof  mijn leven ervan 

afhangt.  En ik zekere zin is dat dus ook zo. 

De tijd staat stil als je geniet, geconcentreerd, 

intens. Ik kom niet om een balletje te slaan. Ik 

kom om zo intens mogelijk te leven, te win-

nen, ik vecht als een leeuw. Waarom? Omdat 

het nog kan? Is het doodsangst? Of zat het 

altijd al in me? Willen winnen, niet dat dat 

altijd lukt, maar zo is het spel, zo moet het 

gespeeld worden. Wel zo sportief mogelijk , 

anders heeft alles geen zin, bewijs je alleen 

je onkunde. Een bal uitgeven, terwijl ik weet 

dat-ie in is, is uit den boze. Spelletjes bestaan 

bij de gratie van regels, ook morele. Kun je je 

daar niet aan houden, dan kun je ook geen 

spelletje spelen, althans geen sportief spelle-

tje. Binnen die grenzen knok ik, knok ik tegen 

de tijd. Dat is misschien wel het mooie, weten 

dat je zult verliezen en toch vechten om te 

winnen. 

Daar heb ik nu alle tijd voor.....   

Paul 

De ledenlijst 2014
Er is besloten om de ledenlijst uit kostenover-
weging niet meer te drukken, maar deze per 
email te verspreiden. Deze (digitale) leden-
lijst zal gelijktijdig met het uitkomen van 
dit clubblad aan de leden verstuurd worden. 
Als u hem niet gehad heeft, is het mogelijk 
dat we een onjuist emailadres van u hebben 
of dat uw mailbox vol zit. U kunt dan een 
mailtje sturen naar i.rienderhoff@quicknet.nl. 
We zorgen er daarna voor dat u hem alsnog 
ontvangt. Degene die geen emailadres heeft 
ontvangt een papieren versie gelijktijdig met 
deze uitgave van de service.
Wilt u zo goed zijn de gegevens op de leden-
lijst even te controleren. Als er onjuistheden 
in staan, dan horen we dit graag en zullen dan 
bij de eerstvolgende uitgave van de service de 
juiste gegevens vermelden. De wijzigingen 
kunt u opgeven/mailen naar Hans Kreeft-
meijer (de ledenadministratie). Het email-
adres is kreeftmeijer@kpnmail.nl.

Proficiat

Monique van der Veen en Rob Besseling heb-
ben fantastisch nieuws: Op 29 mei j.l. is hun 
dochter Saar geboren. Wij wensen allen veel 
geluk en gezondheid toe.

Clubkampioenschappen 
Mix 20-28 september

Als u deze service ontvangt zijn de clubkampi-
oenschappen Enkel al bezig. Inschrijven hier-
voor is te laat, maar u kunt natuurlijk nog wel 
komen kijken. Voor de Clubkampioenschap-
pen Mix kunt u zich nog inschrijven via www.
enkhuizertc.nl via www.toernooiklapper.nl of 
via de email die u van ons ontvangt. 
Noteer alvast in uw agenda het sluitingstoer-
nooi op 25 oktober

Met sportieve groet, De RTC



De voorjaarscompetitie is inmiddels alweer 

verleden tijd. We hebben bij de jeugd 2 kampi-

oenen mogen begroeten, het mix team t/m 14 

en het tweede team jongens t/m 17. Bij de seni-

oren hebben we 1 team dat kampioen is gewor-

den, het herenteam  zaterdagavond mocht zich 

op de laatste avond kampioen noemen.

Over het weer hadden we dit voorjaar echt 

niets te klagen en ik denk dat de meeste teams 

ook een leuke competitie hebben gespeeld.

Wij als TC hebben in ieder geval ons best voor 

jullie gedaan en hebben genoten van de partij-

en. De afsluitende BBQ  was door verschillende 

activiteiten op deze dag heel gezellig en goed 

bezocht.

Inmiddels heeft de TC  de teams voor de na-

jaarscompetitie ingeschreven en ik moet zeg-

gen dat het met 2 teams tegenvalt dit jaar.

Het is over de hele breedte, competitie en 

toernooien, mager met de inschrijvingen en dit 

baart ons toch enige zorgen.

Waar ligt dit aan? 

Is het geen tijd, of geen zin, of heb je wel zin 

maar heb je geen maatje of team?

Laat het ons eens weten misschien kunnen wij 

als TC iets voor je betekenen.

Of misschien heb je wel een ander  goed idee 

om te organiseren, schroom niet en kom langs.

Het kan toch niet zo zijn dat er straks door 

gebrek aan belangstelling geen clubkampioen-

schappen of competitie wordt gespeeld.

Daar is het spelletje te leuk voor en bovendien 

is sociaal contact en bewegen goed voor een 

mens.

In het volgende clubblad zal de inschrijving 

voor de voorjaarscompetitie van volgend jaar 

staan.

Dit moet meestal al half december bij de KNLTB 

zijn vandaar.

Als je denkt , het lijkt mij wel eens leuk om 

in een competitieteam te spelen meld je dan 

gewoon aan bij de TC.

En voor alle teams die al mee deden,  we gaan  

er van uit dat we jullie weer terugzien.

Sportieve groet,

De TC.

RTC Nieuws
De clubkampioenschappen Dubbel zijn al weer even achter ons, maar u hebt nog de uitslagen van 
ons tegoed. Tijdens de week was het prima weer om te tennissen en hebben we leuke en spannen-
de potten gezien. Het aantal deelnemers was met ongeveer 30 koppels niet overdreven veel, dus 
we hopen bij de volgende onderdelen van de clubkampioenschappen er meer mensen mee doen.
Hier vindt u de prijswinnaars:

Heren Dubbel 6: Dames Dubbel 6:
1) Edwin Buiter + Paul Jongejans 1)   Femke Bakker + Kristel Lips
2) Marcel Mooij + Erik van Middelkoop 2)   Hinke Zoodsma + Joyce Hegeman
3) Willy Meting + Sander Tichelaar

Heren Dubbel 7: Dames Dubbel 7:
1) Hans Smit + Koen Smit 1)   Manuela Taphoorn + Simone Zwaan
2) Ko Smit + Gerard Werink 2)   Anneke Botman + Marieke Praat
3) Peter Mantel + Mitchel Mantel 3)   Monique Rövekamp + Yvonne Werink

Heren Dubbel  8:
1) Jan Hoffer + Marwin Tanbour

Heren Dubbel 45+
1) Marco Binnendijk + Jan de Vries
2) Theo Brugman + Rens van Zon
3) Simon Breed + Peter Kerstens

Bericht van de TC

DÉ TENNISSPECIALIST 
VAN WEST-FRIESLAND

Tennisartikelen voor 
iedere speler/speelster 

trainers en clubs

info@tennisxpress.nl

0229 - 232461

HEERHUGOWAARD

072 - 5345911

www.tennisxpress.nl

Holenweg 14a
1624 PB Hoorn

van Veenweg 100
1701 HH Heerhugowaard

• Groot assortiment tennisrackets 25% korting

•  24-uurs bespanservice (ERSA gecertificeerd)

•  Rackets, kleding, alle snaren, schoenen, 
tassen, ballen en nog veel meer voor spelers, 
trainers en clubs

•  Scherpe prijzen en professioneel advies



AANNEMINGSBEDRIJF

Zuiderdijk 30
1606 MG Venhuizen
telefoon 0228 541 389

www.huismanbv.com

Voor:

grond- en bestratings-

werkzaamheden,

zowel voor particulieren 

als bedrijven.

Tevens agrarische 

werkzaamheden.

Huisman b.v.
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Hoi tennisliefhebbers,

Het was ondanks het minder aantal deelnemers 

wederom een gezellig en leuke week op het 

tennispark. Op maandag begonnen we na de 

wedstrijd van Oranje waardoor we geen volle 

agenda neer kon zetten. De commissie kreeg 

ook te maken met enkele afzeggingen in de 

DE5 en HE4 . Enkele konden we nog vervangen , 

maar er vielen ook wedstrijden af. In de meeste 

categoriën werd er in een poule gespeeld.

 De dinsdag, woensdag en donderdag zaten de 

avonden vol en werd er gestreden op elk niveau. 

Dit onder het genot van een drankje en zelfge-

maakte hapjes van  Alice, Esther en Mirjam.

Woensdagmiddag was er ook de kids-clinic , 

waar onder leiding van Ruud, Patrick, Frank 

en Koen, een 20-tal kinderen vermaakt werden 

met tennisspelletjes. Mede door het prachtige 

weer een mooie middag. Vanaf woensdagavond 

was,  elke avond,  het rad van fortuin ook weer 

aanwezig met leuke prijsjes verzorgd door de 

kantinecommissie . Tevens was de vrijdagavond 

voor de vishapjes van fam. Klooster.

De vrijdagochtend was er weer de WFK toss, 

een prachtige ochtend voor de senioren van de 

club. De zaterdagavond was naast het spelen 

ook nog de mogelijkheid om je opslag te meten 

onder leiding van Hans van Sport Events. Met 

als slot op de zaterdagavond, een geweldig 

optreden van Menno Bruin. De zondagoch-

tend begon met een paar fikse regenbuien , de 

grasbanen gaven gelukkig uitkomst. Hierna 

was het prachtig weer met mooie partijen. Het 

luchtkussen en de suikerspin voor de kinderen 

en de hapjes van Broekhuizen maakten van de 

zondag een feestelijke dag. Al met al een leuke 

en gezellige WFK, tot in 2015!

Groetjes WFK-commissie,

Monique, Frank, Jeff, Tom, Marco en Harry

WFK 2014



 

De Gouw 1
1602 DN Enkhuizen
Tel.: 0228 – 322976

GRATIS SPORTADVIESGESPREK
Laat u gericht adviseren wat betreft het vaststellen van uw 
doelstelling. Vervolgens wordt er een persoonlijk plan van 
aanpak samengesteld, waarmee u uw doelstelling zeker zult 
behalen; want daar komt u tenslotte voor!

 

DEEL ZELF UW LIDMAATSCHAP IN
U betaalt bij het Enkhuizer Sport Centrum per bezoek. Na uw 
groepsactiviteit nog even uitlopen op de loopband, 
meedoen met een fitnesskwartier, of aan 2 activiteiten 
achter elkaar deelnemen vinden wij geen enkel probleem

 

GEMISTE TRAINING
Voor al onze leden geldt dat zij een gemiste training (binnen 
4 weken) mogen inhalen. Deze gemiste training mag worden 
ingehaald bij elke door u gewenste activiteit

 

POWERPLATE
Ook het gebruik van de Powerplate valt binnen uw 
lidmaatschap. Werk hiermee aan vetverbranding, 
conditieverbetering en verbetering van de huid

 

FITNESS 
Een vaste instructeur ondersteunt en begeleidt u  gedurende 
het lidmaatschap en neemt regelmatig het trainingsschema 
en de trainingsresultaten met u door zodat u enthousiast en 
gemotiveerd blijft om te trainen

PERSOONLIJK TRAININGSSCHEMA
Eén van onze instructeurs stelt een persoonlijk 
trainingsschema voor u samen, dat volledig is afgestemd 
op úw doelstelling(en) en úw trainingsmogelijkheden. Dit 
trainingsschema wordt regelmatig aangepast zodat 
vooruitgang en motivatie gewaarborgd blijft

GRATIS 
INTRODUCTIETRAINING FITNESS

Ongeacht uw activiteit(en)keuze, heeft u recht op 2 gratis 
introductietrainingen fitness waarbij u uitleg krijgt over alle 
fitnessapparatuur. Zo kunt u bijvoorbeeld ook een gemiste 
groepsles inhalen in de fitness

ZOMERTENNIS & -SQUASH
Profiteer van verschillende zomeracties zoals het gratis 
gebruik van de tennis-, en squashbanen (inclusief materiaal) 

 

FITNESSKWARTIEREN
Gatis en vrijblijvende deelname aan het buikspier-,
powerplate- en hip&thigh-kwartier. onder beleiding van één 
van onze  enthousiaste instructeurs
 

GRATIS BLESSURE ADVIESUUR
Mocht u onverhoopt in uw dagelijks leven  te maken krijgen 
met een blessure, of er al langer mee rondlopen, dan kunt u 
bij het Enkhuizer Sport Centrum gratis gebruik maken van 
het blessure adviesuur bij onze fysiotherapeut

LIDMAATSCHAP WIJZIGEN
U kunt op ieder gewenst moment van de maand uw 
lidmaatschap (het aantal trainingen per maand / wijziging 
activiteit) aanpassen

 

GRATIS CONDITIETEST OF 
VETPERCENTAGEMETING

U kunt regelmatig, afhankelijk van uw doelstelling, een 
conditietest doen of een vetpercentagemeting laten 
uitvoeren, zodat u een optimaal beeld krijgt van uw 
trainingsresultaat

KMA 2014

Kampioensteam competitie zaterdagavond

Wil Visser, aanvoerder van het jaar



Zomeractiviteit Jeugd ETC in het Streekbos

Zaterdag 21 juni hebben we met de jeugd en 

een aantal ouders onder leiding van de jeugd-

commissie, stageloper Patrick Beumer en onze 

trainer Ruud een zeer geslaagd evenement 

georganiseerd voor onze leden. We zijn met 

een groep van 50 personen lopend vanaf ETC 

op weg gegaan naar het Streekbos. Daar lag 

voor ons een grote polderschuit klaar met Peter 

Mantel als schipper om ons te vermaken met 

een mooie vaarttocht door het Streekbos en 

de Kadijken. Wat een geweldig tochtje, met 

mooi weer en aan boord vele versnaperingen 

drinken, chips en snoep alles wat bij een rondje 

varen aanwezig hoort te zijn. Peter bracht ons 

keurig weer aan wal om de volgende groep 

op te halen en deze ook te voorzien van provi-

and, om tijdens het varen ook te genieten van 

drinken met het nodige lekkers. De mensen die 

aan wal waren gebleven moesten strijd leveren 

met het touwtrekken wat aardig zeer begon 

te doen aan je handen als de tegenstanders 

zich niet gauw gewonnen gaven. Ook moest er 

worden lat gelopen met een viertal mensen om 

het snelst, waar toch de nodige samenwerking 

voor moest zijn anders werd het helemaal niks. 

Met een potje voetballen en ballontje trap was 

de tijd zo gevuld en zagen we de boot met de 

ETC mensen al weer aankomen. Alle spullen 

weer mee, met wat we geleend hadden van de 

Scouting en met z’n allen weer lopend naar ons 

eigen park toe. Daar had Hans Buddingh, dit 

is Ruud zijn baas de snelheidsmeter opgesteld 

zodat iedereen zijn service kon meten hoe hard 

hij of zij kon serveren. Met z’n allen natuurlijk 

nog even rondje om de baan en dan aanvallen 

want, de barbecue was ondertussen aange-

stoken en het vlees was er klaar voor, om te 

worden genuttigd. Lekker drinken voor ieder-

een en heerlijk van het verse fruit genieten met 

een lekker ijsje toe. Sommige kinderen waren 

letterlijk niet weg te slaan van de baan want, er 

werd volop genoten door iedereen. Wij vonden 

het een super dag dank aan iedereen die aan-

wezig was deze dag, vooral Hans die helemaal 

uit Brabant moest komen en die het super vond 

om een keer een jeugdactiviteit van ETC mee te 

mogen maken.

Volop plezier in het Streekbos.

Frank Scheeres, Rik Tol, Claudia Walderveen en   

Mila van Gaalen.

Regthuys is een golfbaan met de unieke tennis sfeer en heeft veel 
mogelijkheden voor de beginnende en de ervaren golfer. 
Het plaatsje Winkel is een klein half uur rijden vanaf Enkhuizen.

Kennismakingscurus:
• 4 lessen van 1 uur.
• Inclusief clubs, ballen en een baanles.
• Hierna kunt u zelfstandig de korte holes spelen.
Dit alles voor slechts € 40 per persoon.

Partygolf:
• Leuk om met het tennisteam of met een groep te doen.
• 2 uur golfl es van een vrijwilliger.
• Inclusief clubs, ballen en een half uur de baan in.
• Ontvangst met koffi e/thee en wat lekkers.
• Na afl oop een lekkere kipsaté met friet.
• Minimaal 10 personen zijn nodig.
Dit alles voor slechts € 32,50 per persoon.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Botman 
via 06-22270101 of jeroen@regthuysgolf.nl.

Of kijk eens op onze website:

Limmerschouw 49 B  |  Winkel  |  Tel . :  0224 -  54  02 16  |  contact@regthuysgolf .n l

www.regthuysgolf.nl

Kom gezellig eens bij ons golfen! 
Golfbaan Regthuys

Kennis van 

sport en 

recreatie 

met Enkhuizer 

hart voor 

de zaak!

gerhard van galen
telefoon 0228 32 58 18
www.vangalenadvies.nl
mail@vangalenadvies.nl

Kom gezellig eens bij ons golfen!
         Golfbaan Regthuys
Regthuys is een golfbaan met de unieke tennis sfeer en heeft veel 
mogelijkheden voor de beginnende en de ervaren golfer.
Het plaatsje Winkel is een klein half uur rijden vanaf Enkhuizen.

www.regthuysgolf.nl

K E N N I S  V A N  S P O R T



De service van de Wit 
is gegarandeerd  I N !

Dynamisch in Electronica en Muziek

Natuurlijk kent u de Wit als een deskundige partner   met veel kennis van de moderne beeld en
geluidstechnieken. Daarin onderscheiden we ons van onze concurrenten, denken we zelf. Dat bij
ons een sportieve service hoog in het vaandel staat vinden wij  misschien wel nét zo belangrijk!
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Andreas loopt via de Wiedesteiger en de Vissers-
dijk naar het Rad. Daar is op het ijs een bont 
gezelschap aan het schaatsen. Een echt Hol-
lands tafereel onder kille blauw-grijze wolken, 
alleen onderbroken door de wapperende drie-
kleur op de koek-en-zopietent, de kale boom-
kruinen van het plantsoen en een verwaaide 
rookpluim boven het Spaans Leger.
“ ’t Kon nag welderis op snei-jacht uitdraaie”, 
voorspelt een oude man met een onderdanig 
tikje aan z’n pet. Op een waterstoep bij ‘De 
Doele’ bindt Andreas zijn schaatsen onder en 
rijdt het Handvastwater op in de richting van 
de Oude Gouwsboom. De schoonheid van de 
bouwershoek met de houten voetbruggen, de 

schuitenhuizen en de theekoepels bekoorden 
hem als altijd. Rond de klok van 2 uur zouden 
de anderen daar ook zijn. Als hij door de boom 
de vestinggracht oprijdt opent de uitgestrekte 
polder zich vóór hem. Ook hier wemelt het van 
krampachtige schoonrijders en gekromde rug-
gen van baanschaatsers op allerlei glij-ijzers. 
De afgestorven rietkragen bieden het kijkvolk 
ietwat beschutting tegen de ijzige wind.
Een schrapend geluid van remmende schaat-
sen kondigt de komst van Eep Hoogendijk van 
Capellen aan. Met een korte draai stopt hij 
voor Andreas, die inmiddels bij de hoek van de 
Zandsloot staat.    Eep is een vlotte vent, altijd 
in voor een stunt op sportgebied. Ook hij komt 
oorspronkelijk niet uit Enkhuizen, als student 
uit Delft loopt hij stage bij het betonfabriekje 
van Last aan het Waaigat. Hij verblijft  dus 
maar tijdelijk in Enkhuizen maar voelt zich er 
niettemin uitstekend thuis. Ook op het punt 

van de schaatsenrijderij zijn Andreas en hij 
nieuwlichters, ze behoren tot de enkelingen die 
zijn overgestapt op het nieuwste produkt van 
puur Fries chauvinisme: de doorloper. Vrijwel ie-
dereen doet het nog met de overerfde glij-ijzers 
uit familiebezit. Uitbundig gekrulde exemplaren 
die misschien wel jaren aan stoffige hanebalken 
hebben gehangen. Inmiddels hebbe zich jon-
gelui van beiderlei kunne, gewapend tegen de 
kou, verzameld om de tocht naar de Peet mee 
te maken.  Een eenvoudige telling leert dat een 
tiental vermetelen acte de présence heeft gege-
ven waaronder 5 dames, de sexenverhouding is 
dus optimaal. 
Het voorstel om langs “Vianen” te rijden en daar 

voor de eerste maal te pleisteren vindt 
bijval. De bedenking van de zwaar-op-de-
handse dominee Frans van de Poel tegen 
te laat thuiskomen wordt geëlimineerd 
met de verzekering dat de tekst voor een 
zondagse preek eer in God’s vrije natuur of 
in de kroeg dan achter een duffe schrijfta-
fel geboren wordt. In plaats van de route 
via de Oude Gouw rijden ze nu over de 
smalle slootjes achter de Streekweg naar 
de rolschaatsenbaan op niet meer dan 
een steenworp afstand van de Snouck 
van Loosen-boerderij aan de Kapellesloot. 
Bij Bouwes in “Van ouds Vianen” is het 
ongewoon stil. De herbergier herkent z’n 
tennisklantjes en z’n terloopse opmerking 
over het komende seizoen is, wat tacti-
cus Andreas Emmerling  betreft, precies 

een schot in de roos! Het gezelschap vervolgt 
zijn tocht door de ijskoude polder  naar de 
bedoening van Peet, aan de voet van de zeedijk 
tussen de Fluithoek de Tent. Een begrip voor 
schaatsers dankzij de strategische ligging aan 
het eind van de Kapellesloot. Ze heeft d’r zaakjes 
goed voor mekaar. Het is proper en knus in het 
gelagkamertje.  Niet echt comfortabel maar de 
sfeer is ongeëvenaard. Een zakelijk gevoel voor 
stijl heeft ze ook. Speciaal voor de grote lui ‘met 
snot in hullie neus’ heeft ze een soort chambre 
séparée, oftewel haar bloedeigen huiskamertje, 
ter beschikking. Andreas geeft een rondje, ge-
volgd door een tweede van Eep. En zonder dat 
iemand er erg in heeft staat er een derde.  Dan 
nog eentje om het af te leren en op dat moment 
plaatst Andreas onverwachts z’n eerste voltref-
fer ; de oprichting van een tennisclub ………..!

Word vervolgd, Ferry

ETC
       het verleden



Loodgietersbedrijf
HeijseLAAr V.o.f.

• C.V. ketels

• gas- en waterinstallaties

• dak- en zinkwerkzaamheden

• badkamer- en toiletrenovaties

Vierkant 7  •  1602 KH enkhuizen  •  0228-319096

r RestauRatie r Nieuwbouw
r ReNovatie  r oNdeRHoud
r Lood-ziNk dakweRk

enkhuizer aannemersbedrijf
korte tuinstraat 8, 1601 CJ  enkhuizen

t: 0228 - 315586
e: info@eab-enkhuizen.nl
w: www.eab-enkhuizen.nl



Gruba Auto & 
Bandenservice

Openingstijden:

 Vo l led ig  onderhoud voor  a l le  merken en typen

Maandag t/m Vrijdag: 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 08.30 - 12.30 uur

Industrieweg 44, 1613 KV Grootebroek
Tel.: 0228 - 511 888
Fax: 0228 - 513 686
E-mail: gruba@xs4all.nl

Gruba Auto & 
Bandenservice

Openingstijden:

APK-keuringvanaf

34,-

APK-keuringvanaf

34,-

Uniek winkelconcept. 2000 m2.   
Aan de Hoofdstraat 224 
in Bo ven karspel. 3 Etages 
 sen sa tionele modecollecties. 
Men Fashion. Women Fashion. 
Men Dress. Men Jeans.  Women 
Jeans. Ruim 70 merken. 
Schoenen. Kinderbios. Juicebar. 
Verse cappuccino's in caffè DW. 
Parkeren geen probleem.

You just got to be there!

Hoofdstraat 224

1611 aN BoveNkarspel

tel. 0228-511227

dirkdewitmode.Nl

Piet Smitstraat 15 • 1602 VA Enkhuizen • 0228 31 53 14

openingstijden
dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur
donderdag  9.00-21.00 uur
zaterdag  8.30-14.00 uur

Dames- en herenkapsalon

Volendammer 
visspeciaalzaak

Jan & René

Koperwiekplein 18
1602 NK Enkhuizen
Tel./fax 0228 31 97 00

Uw keus voor kwaliteit!

different world of fashion

a a n n e m e r s b e d r i j f

van der horst

Ga voor informatie naar:

www.bouwmetvanderhorst.nl

de zwaan 19 - 101 ms enkhuizen
tel. 0228 - 319076 - fax 0228 - 314042

postadres: postbus 375 - 1600 aj enkhuizen

Hier had
uw advertentie
kunnen staan!
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“Uw mond, mijn zorg”

Mondhygiëniste
Sheila Kruissink

Westerstraat 27 | 1601 AB  Enkhuizen | telefoon 0228-528815  
info@mondzorgwestfriesland.nl | www.mondzorgwestfriesland.nl

Eind juli wanneer ik dit stukje schrijf. 25 gra-

den in NL en vlak voor onze eigen vakantie. 

Een enerverende periode achter de rug. Allerlei 

ontwikkelingen prive en bij de club achter de 

rug en nog voor de boeg. Denk hierbij aan de 

competities, trainingen, jeugdactiviteiten en 

plannen voor de toekomst vwb de gravelbanen. 

De voorbereidingen voor de winter zijn aan de 

gang en hier wordt  binnenkort ook de nodige 

informatie van bekend. Er zal weer een moge-

lijkheid zijn om in de hal (ESC) en buiten te 

trainen. 

Jeugdactiviteit in het Streekbos
We hebben op  zaterdag 21 juni een heerlijke 

middag gehad met zo’n 50 personen in het 

Streekbos en op ETC. De middag was voor de 

jeugd van ETC met ouders en/of vrienden. Met 

z’n allen naar het bos gelopen en daar werden 2 

groepen gemaakt. De 1 ging letterlijk de boot in 

met Peter en Margo en de 2e groep mocht aan 

de bak met allerlei activiteiten op een heerlijk 

stuk gras waarbij er werd gevoetbald; touw-

trekken, latten lopen en nog een aantal onder-

delen waren er ook nog . Na ongeveer  een uur 

kwam de schuit terug en werd er gewisseld. 

Rond  16.30 uur liep iedereen weer terug naar 

ETC alwaar Hans klaarstond met de snelheids-

meter die goed werd bezocht door jong en oud. 

Hierna volgde nog een heerlijke BBQ  zodat 

iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts 

kon. Alle vrijwilligers bedankt voor alweer een 

supermiddag !!!

(heerlijk met z’n twintigen een rondvaart door 

Enkhuizen en omgeving, 25 C)

Trainingen
Alle trainingen gaan in de week van maandag 

18 augustus weer van start dus prik het in de 

agenda! Voor iedere dag is het anders ivm een 

ander schema we zullen zo rond half en eind 

september klaar zijn met de zomertrainingen 

waarna in de 2 week van oktober de winterles-

sen zullen volgen/aansluiten.

Denk alvast dus goed na over de mogelijkhe-

den die er weer zullen komen maar vooral aan 

wat je graag zelf zou willen. Geef jezelf veel 

aandacht door in een kleinere groep te trainen.

(binnen of buiten met minder kosten) wellicht 

heb je wel plannen om beter te gaan presteren 

met je teamgenoten in de voorjaarscompeti-

tie van 2015. Kortom, noem wat je graag zou 

willen trainen en we maken een programma. 

Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor de 

beginners en gevorderden.

Nog een fijn slot van de  vakantie en tot op de 

baan!

Tennisgroeten, Ruud

Van de trainer



Clubkampioenschappen dubbel Jeugd
Van 7 tot en met 14 juni waren de clubkam-

pioenschappen dubbel voor de jeugd. Er kon 

ingeschreven in meisjesdubbel, jongensdubbel 

of mixdubbel. 

Zo’n 21 koppels hadden zich ingeschreven en zo 

werd er gespeeld in 5 verschillende leeftijdsklas-

sen.

Bij de mini’s waren 3 koppels die om de titel 

gingen strijden. Het speelveld waren de service-

vakken. Om en om werd er geserveerd. Elk punt 

dat gemaakt werd telde. En zo werd er door 

geteld tot de 30 minuten om waren. 

De eindstand in deze poule:

1. Frank Harlaar en Davide Licher

2. Sophie Rood en Alies Clay

3. Flynn Fuller en Hristo Stomp

Bij de jongens en meiden tot en met 12 jaar 

hadden zich 7 koppels ingeschreven. Er waren 2 

poules.

De eindstand in poule A:

1. Rik Abbink en Jitse Dreijer

2. Nora Verbunt en Cheyenne Wijs

3. Britt Deen en Marit Tool

De eindstand in poule B:

1. Bo Tol en Mila van Galen

2. Ferens Kraakman en Rens de Wit

3. Tessa Fens en Maaike Sandstra

4. Channon van As en Claudia van Walderveen

De poule van jongens en meiden tot en met 14 

jaar bestond uit 5 koppels.

De eindstand in deze poule:

1. Frank Scheeres en John Verver

2. Koen Bleeker en Jay Mantel

3. Kim Schuitemaker en Ilse Zunnebeld

4. Alex Asma en Jan Majoor

5. Meeke Andrea en Eduard Boland

De poule van jongens en meiden tot en met 17 

jaar bestond uit 6 koppels. Eerst werd er ge-

speeld in 2 poules. Daarna speelden de num-

mers 1 uit de poules de finale en de nummers 2 

speelden om de plek 3 en 4.

De eindstand in deze poule:

1. Roelie Andrea en Paul van Eijk

2. Mitchell Mantel en Thijs Peerdeman

3. Joren Jans en Steven Smit

4. Femke Zunnebeld en Anna Buiter

5/6. Thomas Hazenoot en Bart Werink

5/6. Jarko van der Deure en Justin Reiniers

Op naar de clubkampioenschappen enkel die 17 

augustus beginnen. 



ZOMERACTIVITEIT JEUGD ETC 
STREEKBOS  

 
Touwtrekken 

Ballonnetje trap 

Lat lopen 

Varen met de polderschuit 

Top dag met elkaar 

  

 

Zomeractiviteit Jeugd ETC 
in het Streekbos

Feestje?
Laat 'De Dijk' uw drank verzorgen.

Nooit tekort, teveel nemen wij retour! Gratis brengen en halen!

Biertapinstallaties/bar • Statafels/tafelrokken • Gratis glaswerk
 Stoelen • Partytenten • Hapjes/buffet (i.s.m De Brasserie) • Enz...

De Dijk staat voor service en kwaliteit!
Dijk 38, Enkhuizen, tel. 0228 31 21 05, www.slijterijdedijk.nl

ScHoonEman 
KozijnEn
K U N S T S T o F  E N  a L U M I N I U M

De Dolfijn 66 (Schepenwijk)
1601 MG Enkhuizen
Tel.: 0228 - 32 56 57
Fax : 0228 - 32 54 53
Email: info@schoonemankozijnen.nl

www.schoonemankozijnen.nl

Chinees - Indisch Restaurant

Westerstraat 95 - Enkhuizen
Tel. 0228 31 35 38
Fax 0228 32 12 89

Intieme sfeer - voordelig - apart interieur
Afhaaldiner via ingang Doelenstraat 3 (achterzijde restaurant)

Zunnebeld
keurslager

Koperwiekplein 19
1602 NK Enkhuizen
Tel. 0228 31 29 18

SLOTENSPECIALIST

SLEUTELS • ROOKMELDERS • KLUIZEN • SLOTEN
BRANDDEKENS • VERLICHTING

WINKEL GEOPEND:
donderdag van 10.00 - 18.00 uur

vrijdag van 10.00 - 18.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Westerstraat 25 in Enkhuizen
in de winkel van John Brandhoff Tweewielers

24-UURS SERVICE
0228 - 52 43 65

WWW.RUVOINBRAAKBEVEILIGING.NL

Westerstraat 100 - 1601 AM Enkhuizen 06-11203904 / 0228-321600

PKVW Bedrijf

Zunnebeld
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Prachtig uitzicht over het IJsselmeer.
Terras aan het water.

Compagnieshaven 3 te Enkhuizen
Tel. 0228 31 36 91

Eén van de hoofdsponsors van het
Haringstad Veteranen 35+ toernooi!

w
w

w
.dem

astenbar.com

“Omdat het om meer dan geld gaat”

HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN & MEER

HEERHUGOWAARD
Raadhuisstraat 7
1701 EK Heerhugowaard
Tel.: 072 57 44 777
karin@fi nanceenmore.nl

ENKHUIZEN
Westerstraat 156
1601 AN Enkhuizen
Tel.: 0228 35 30 90
gert@fi nanceenmore.nl

HYPOTHEKEN, 
VERZEKERINGEN 

EN EEN COMPLEET 
FINANCIEEL ADVIES

www.financeenmore.nl 

Westerstraat 146
1601 AN  Enkhuizen
telefoon 06 53 77 51 74

www.harryposthumius.nl
info@harryposthumius.nl

Druk met design

Vormgeving
DTP
Druk- en printwerk
Webdesign

Harry Posthumius
Grafische Producties

GIRBAUD DNA BYMALENE BIRGER KENZO
IITTALA KARTELL HANS UBBINK MOOOI ILLY

PATRIZIA PEPE FLOS

WWW.MITH.NL | WESTERSTRAAT 40-C | ENKHUIZEN


