
Service

E.T.C.
Uitgave van de 
Enkhuizer Tennisclub

nr. 2 • juni 2015

Met onder andere in dit nummer:
Van de voorzitter
De penningmeester
Blessurehoek
Prijzengeld
Het verleden
Bier...
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: 
10 augustus 2015

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

2Heb je tijd...
Het is vandaag hemelsvaartdag en Ilse schreef mij woensdag of 
ik nog aan mijn voorwoord van ons clubblad had gedacht. Ik had 
er wel aan gedacht maar was er nog niet aan toe gekomen.
Ik denk dat vele van ons dit ook herkennen, wel willen wel maar 
net even niet de tijd hebben. Dit is ook de reden om over drukte 
en verantwoordelijkheden te hebben, iedereen in het bestuur en 
bij de club die iets organiseren of werkzaamheden bij de club 
doen en naast zijn vrijwillige bijdrage bij de club een baan of 
gezin en zijn eigen drukte, je hebt altijd tijden in je leven dat je 
drukker bent dan normaal en na mate je ouder wordt en richting 
je pensioenleeftijd gaat komt de tijd aan meer hobby’s of andere 
invullingen om onder de mensen te blijven. Nu hebben we in het 
bestuur een gezonde mix van werkenden en jongere mensen en 
een aantal die iets ouder zijn en niet meer werken maar meer 
tijd hebben om zaken te regelen binnen de club. Ik wil hierbij 
aangeven dat een ieder een ETC hart heeft en zijn verantwoorde-
lijkheden kent. Om die reden zoeken wij binnen het bestuur een 
nieuwe secretaris, Michel Reus is net afgestudeerd als Accoun-
tant RA en heeft het te druk om het werk binnen de club goed 
te kunnen laten verlopen. Als secretaris moet je wel dagelijks je 
mail moet bekijken en snel de mails rondsturen zodat de andere 
bestuursleden ook kunnen reageren op vragen en initiatieven 
van buiten. Als voorzitter snap ik zijn keuze en Michel, hij vond 
het vervelend om te zeggen en dit mede te delen. Hij kan het er 
net niet bijhebben op dit moment van zijn leven. Michel blijft 
tot het einde van het jaar en binnen de club zijn we op zoek naar 
mensen die deze positie in willen vullen, zodat het bestuur weer 
volledig is. Verder zoeken wij bij de club een soort vaandeldra-
ger die op een enthousiaste manier mensen op de schouder tikt 
of eventueel helpt bij het opstarten van activiteiten of nieuwe 
activiteiten, wij willen allemaal wel maar soms door drukte of 
andere zaken schiet het er bij in. Reden is dat iedereen de club 
een warm hart toedraagt maar dat de tijd ons soms inhaalt of 
dat we er net niet aan toekomen of door drukte te laat opstar-
ten, zeker in deze tijd waar het moeilijk is om onze leden te 
behouden moeten we meer doen om activiteiten op te starten 
of bestaande te laten doorgaan. Genoeg goede ideeën en initi-
atieven maar wie wil dit dagelijks volgen en de mensen op een 
positieve manier ondersteunen en er op attenderen dat dit voor 
de club op het goede moment gebeurt zodat wij allen hier ons 
voordeel mee kunnen doen.
Beste ETC mensen, ben jij diegene die tijd wil inruilen voor het belang van 
de club en ik kan je verzekeren, je krijgt er heel veel contacten, warmte en 
gezelligheid voor terug!

 “U komt geen tijd tekort 
als u er tijd voor over hebt” - Kade Bruin

Met vriendelijke groet, Arno Damhuis
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Van de penningmeester
Deze keer niet veel nieuws te melden maar ik wil u toch nog wel weer even bijpraten over de lo-
pende zaken. 

Zonnepanelen

De plaatsing van zonne-
panelen op het (grounds-
man)pand wordt ver-
schoven naar het volgend 
jaar. De reden is dat de 
overheid een wijziging in 
het subsidiebeleid gaat 
doorvoeren. Een bestaan-
de subsidie van terug-
gave (50%) energiebelas-
ting is dit jaar voor het 
laatst. Deze zal worden 
vervangen per 1 januari 
2016 door een subsidie op 
duurzame investeringen 
(zoals zonnepalen). Door 
de investering een jaar 
door te schuiven kun-
nen we gebruik maken van die nieuwe regeling. Hoe hoog de subsidie zal zijn is nog niet bekend 
gemaakt. Waarschijnlijk zal dat in september in de rijksbegroting voor 2016 worden gepubliceerd. 

Wat de sanering van het dak van het  (groundsman)pand betreft kan ik melden dat de gemeente 
heeft laten weten dat er inmiddels een vergunning is afgegeven zodat de sanering mag worden 
uitgevoerd. We zijn in overleg met de gemeente over de wijze en het tijdstip waarop de nodige 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Wordt vervolgd.

Vervanging gravelbanen

Het onderzoek naar de status van de gravelbanen is inmiddels uitgevoerd door 
de firma KIWA Isa Sport B.V. Er is een uitgebreid rapport uitgebracht. Uit het rapport blijkt dat 
de gravelbanen, zoals al werd verwacht, volledig op de schop moeten. We gaan nu in overleg met 
de gemeente over hoe en wanneer de aanbesteding voor deze klus kan gaan plaatsvinden. Wordt 
vervolgd.

Reaniamtiecursus

De reanimatiecursus is ook dit jaar weer naar wens verlopen. Er zijn 2 sessies geweest namelijk op 
woensdagavond en op vrijdagmiddag. Docent was Jacco Zalm die dit weer (onbezoldigd) voortref-
felijk heeft verzorgd. Aardig is nog om te vermelden dat één van onze oudste leden, namelijk (voor-
malig huisarts) Eus Thole (85 jaar) en zijn echtgenote ook aan de cursus hebben deelgenomen. 
Goed voorbeeld voor anderen om een volgende keer ook in te schrijven.

Gerrit Harlaar

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
Is de hele vereniging blessurevrij? Of denkt men dat een ander de melding wel doet? Omdat ik 

geen enkele aanmelding heb gehad voor dit item en ik zelf ook geen geblesseerden kon vinden heb 

ik deze keer zelf maar plaats genomen in de blessurehoek.

Wie : Ilse Rienderhoff

Leeftijd : 54 jaar

Blessure : Hand: Peesirritatie van Quervain (de pezen van de duim zijn geïrriteerd, 

  de zijkant onder de duim is pijnlijk) en 

  Voet: peesplaatontsteking in de hiel.

Hoe lang : peesplaatontsteking juni 2013, pols juni 2014

Medisch circuit : Voet: IFR Hoorn voor echo en shockwavetherapie + aanprikken van de peesplaat

   met cortisone injectie, Sportarts Gelderse Vallei, Podoloog Fahner Zaandam, 

  huisarts, orthopeed, ostheopaat; Podoloog voetkliniek Almere

Hand :  Huisarts injectie met cortisonen, fysiotherapie, Hand- en polskliniek 

  Amsterdam, eerst injectie met cortisonen en gipsbrace, uiteindelijk operatie.

Prognose : De voet blessure kan overgaan maar heeft blijft wel een zwakke plek. 

  Met de handblessure zit ik nu in het revalidatietraject

Ik was vaak op de baan te vinden, niet alleen met het fototoestel in mijn handen, maar ook met 

een racket. Ik tenniste op de toss avond, toss ochtenden woensdag en vrijdag. Daarnaast speelde 

ik competitie op zaterdagavond en in ieder geval de thuistoernooien. Ook aan de wintercompeti-

tie nam ik deel. Naast tennis wandelde ik veel, en dan niet 

alleen met de honden, maar bijvoorbeeld de wandelmara-

thon Egmond,  de Alkmaarse vierdaagse of de 100 km tocht 

in Tsjechië. Ook pakte ik een aantal keren de racefiets om 

naar mijn werk in Hoorn te gaan, en s’winters beoefende ik 

het fietsen in de sportschool, spinning, en zwom ik 1 keer 

in de week een kilometer. 

De  voetblessure kwam heel sluimerend binnen. Wat 

startpijn en een gevoelige hiel als ik gewandeld of geten-

nist had. Tijdens  de vakantie 2013 op Terschelling werd 

het toch een serieus probleem. Na een wandeling naar het 

drenkelinghuisje zat ik in de voortent en kon ik nauwelijks 

het toiletgebouw nog bereiken. Na deze vakantie besloot 

ik dat er naar mijn voet gekeken moest worden en dat heb 

ik door Rob de Zoete van het IFR in Hoorn laten doen. Hij 

constateerde met een echo een verdikte (ontstoken) pees-

plaat en raadde mij een aantal shockwavebehandelingen 

aan. Naast dat deze behandelingen zeer pijnlijk zijn, gaven  

zij ook niet het gewenste resultaat, daarom stelde Rob een injectie voor. Deze injectie(met corti-

son)  met daaraan rust gekoppeld gaf wel verlichting, maar toch kwam de pijn weer terug. Na een 

telefoontje met Rick Menick (sporttherapeut), belandde ik bij de afdeling Topsportgeneeskunde in 

de Gelderse Vallei. Nadat ik eerst telefonisch uitgebreid bevraagd werd welke topsport ik dan wel 

bedreef of had bedreven mocht ik toch komen. Na uitgebreid onderzoek met röntgenfoto’s  raadde 

Petra Groeneboom me aan om een MRI te laten maken om met zekerheid vast te stellen wat de 

Ruimte 
voor uw 
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oorzaak van de klacht is. Tevens stelde ze voor om nieuwe zachte steunzolen te gaan dragen. Om-

dat de huisarts geen MRI meer voor mocht schrijven schreef hij een verwijzing naar de orthopeed 

in Hoorn. Dit werd een desillusie, ik stond met 5 minuten weer buiten met een blad met rekoefe-

ningen en de mededeling dat ik gerust mocht bewegen want daar kon ik niets stuk mee maken, 

andere steunzolen waren volstrekt overbodig en om me nog even op te peppen, deelde ze mee dat 

deze klacht wel 2 jaar kon duren (en de 7 maanden van dat moment waren niet bijzonder).

Dit alles heb ik meegedeeld aan de sportarts van de Gelderse Vallei, zij was het hier niet mee eens 

en raadde me aan om met de steunzolen te beginnen. Deze heb ik bij Fahner Zaandam aan laten 

meten. 

Door het dragen van deze zolen verminderde de pijn iets, maar echt belasten door wandelen en 

tennissen was niet aan de orde. Omdat ik in de zomer van 2014 last van mijn hand kreeg heb ik 

verdere behandeling van mijn voet laten zitten tot eind 2014, toen besloot ik om ostheopaat Co 

Maas in Hippolytushoef te bezoeken. Alhoewel ik een goede indruk van deze man heb, en het ze-

ker goed voor mijn lijf was, is de pijn van mijn voet er niet door verminderd.

Begin 2015 las ik op internet dat er in Almere een gespecialiseerd adres op het gebied van voeten 

was, Podozorg Almere. Het advies dat ik daar in februari 2015 kreeg was:

- Iets andere steunzolen ;

- Nachtspalk met de Starssbourgsok

- Rekoefeningen

- Stevig schoeisel met hakhoogte 3 a 4 cm, met afwikkeling (teensprong)

Deze draag ik nu, maar tot nog toe blijf ik klachten houden, toch maar weer eens terug naar de 

Gelderse Vallei denk ik. 

En alsof ik al niet genoeg uitgeschakeld was, kreeg ik in de zomer 2014 last van mijn hand. In het 

begin dacht ik dat het wel over ging, maar toen dat niet het geval was ben ik naar huisarts Mo-

nica Oomen gegaan. Zij had met een testje snel door wat er aan de hand was, peesirritatie van 

Quervain. Omdat ik op fietsvakantie ging besloot ze een injectie te geven met cortisonen. Daarna 

heb ik heerlijk gefietst van Basel naar Enkhuizen en geen centje pijn aan de pols, maar na enige 

tijd kwam de pijn toch weer terug. Op aanraden van de huisarts en fysiotherapeut ben ik een 

brace gaan dragen. Deze brace beviel wel omdat ik dan gehinderd werd in het maken in pijnlijke 

bewegingen, maar het euvel verdween niet. Ook niet toen ik door de fysiotherapeut behandeld 

werd. Hij raadde me uiteindelijk aan om naar de Hand clinic in Amsterdam te gaan. Met een ver-

wijzing op zak dacht ik dat opereren het volgende station zou zijn, maar niets was minder waar. 

De arts stelde een ander traject voor omdat een operatie ook risico’s met zich mee brengt, de 

zenuw die in dat gebied loopt kan geraakt worden en er is kans dat deze zenuw kan gaan verkle-

ven, dus kreeg ik weer een injectie met cortisonen en een aangemeten (paarse) gipsbrace en 6 

weken absolute rust. Daarna mocht ik gaan oefenen onder begeleiding van de handtherapeut en 

het dragen van de gipsbrace afbouwen, dit was verminderd tot alleen nog s’nachts.  Het herstel 

verliep voorspoedig tot begin april. Ik heb iets gedaan waardoor de pijn weer terug kwam. Toen 

ook het dragen van de brace niets hielp heb ik op 10 april de handkliniek bezocht. De arts stelde 

een operatie voor en deze werd gepland op 22 april. Bij de operatie wordt het tunneltje waar de 

pees in loopt open gesneden waardoor de (verdikte) pees de ruimte krijgt en de pijn dus verdwijnt. 

De operatie verliep voorspoedig terwijl ik naar Mister Bean lag te kijken. Na anderhalve week de 

hechtingen er uit omdat ze wat trokken en de revalidatie kon beginnen. Omdat de zenuw die in 

dat gebied loopt een beetje opzij gelegd is, is deze zeg maar gekneusd, waardoor ik nu zenuwpijn 

in het gebied heb. Volgens de therapeut kan dit nog wel even duren, maar we gaan er van uit dat 

dit over gaat. De oude snerpende pijn is in ieder geval verdwenen en ik heb  goede hoop  dat ik 

gewoon weer het racket ter hand ga houden. Nu staat het sporten even op een laag pitje, de hand 

geeft nog teveel problemen op de racefiets , zwemmen mag ik binnenkort gaan proberen., maar de 

2 km. die ik normaal 2 tot 3 keer per week zwem zal nog wel buiten bereik zijn. 

Openingstoernooi (zaterdag 28 maart)

De lucht zat dicht, potdicht, m’n ouwe fiets was niet vooruit te branden, en tot overmaat van 

ramp voelde ik mijn kuit weer. Het openingstoernooi, waar 

ik echt naar toe had geleefd, was bij nader inzien bekans 

een nagel aan mijn doodkist....Diverse lotgenoten hadden al 

afgezegd, Donar had weer eens gezegevierd.

Maar toen ik in de kantine kwam, of nee, toen ik uit de kan-

tine kwam, rug gebogen, voeten schorend, bleek alles ineens 

mee te vallen. Dat is tennissen, een paar druppeltjes daar 

sla je toch dwars doorheen. Even doorbijten en je voelt je 

geweldig, als een vis in het water, de hemel klaart plotseling 

op, de wegblijvers kregen ongelijk....

paul



COLUMN

Ik ben gek. Of in elk geval anders, a-typisch, niet 

echt de gemiddelde buurman. Daarom val ik 

meestal uit de toon, soms zelfs in de smaak. Ik 

maak mezelf, maar ook anderen, wijs dat ik een 

apart soort individu ben. Maar ik ben natuurlijk 

net als de rest, een kind van de tijd, de tijd van 

het hyper-individualisme. 

Daarbij ben ik ook nog eens ziek. Ik strijd om de 

popie jopie-prijs voor mislukte schrijvers. Of, in 

andere woorden, ik ben columnist en op pagina 

1 van de cursus *Hoe word ik een topcolumnist 

in twee seconden* staat *Wees anders dan ande-

ren*.  Daar houd ik me braaf aan. 

Zo ben ik helemaal niet tegen kreunen, sorry, 

zeer gewaardeerde mede-columnist Maarten 

Edelenbosch, en garde, charge, val aan die 99,99 

procent van de *anderen* Van Gelder...  Als ik 

weer eens onder een vrouw lig kan ik pas echt 

genieten als zij geniet en kreunend op me 

klaarkomt. En die duim in de mond, dat wiege-

dansje, dat strippen van de torsobedekking in 

de voetbalwereld, why not, snobbetje Derksen, 

live is but a stage....zelf heb ik zo’n akelig Hocus 

Pas-lachje als ik weer eens een tegenstander op 

het verkeerde been zet. Sorry medespelers, het is 

echt niet om jullie uit te lachen, want that’s not 

done, maar het voelt zo verdomd goed als mijn 

toverballen eindelijk eens lukken, na die pirou-

ette waarbij ik met de linkerarm de rechter 

passeer en net niet struikel over mijn eigen 

grote teen die.....maar serieus, het kan ook te 

gek. 

Zo zou je kunnen beweren dat die ADO-fans met 

hun Joden-aan-het-gas ongein lekker opstandig 

bezig zijn, dat de meeste pedo’s eigenlijk wel 

meevallen en dat de Grieken voor de komst van 

de Euro hun ekonomische zaakjes keurig voor 

elkaar hadden. (ach, nu lul ik weer met de meer-

derheid mee). Er moet een grens liggen ergens, 

zoveel is wel duidelijk.  

Maar misschien moeten we er tegelijkertijd 

naar streven om wat verdraagzamer te zijn. 

En dan heb ik het niet alleen tegen de I.S-ers 

onder ons, maar afgezien van dat belachelijk 

gefluister achter de hand dat vooral bij tennis 

schering en inslag wordt (volkomen overbodig, 

als ze gewoon praten versta ik ze al niet), laten 

we alsjeblieft ophouden met die dwang om met 

iedereen en Heleen van Rooijen naar bed te 

moeten gaan (vrouwen zijn tegenwoordig vaker 

voor vreemdgaan dan mannen valt me trouwens 

op), die dwang om met niemand meer naar bed 

te mogen dan met je eigen, liefst Christelijke, 

vrouw, die dwang om niet verlekkerd naar jonge 

mensen te kijken (dat mag van mezelf niet, 

waar ben ik toch bang voor?), die dwang om....

where the hell are the free sixties....  

Paul van Gelder

Where the hell are the free sixties?
Fotomoment
Regelmatig worden er door Ilse Rienderhoff 
foto’s gemaakt van tennissende leden. Mocht 
u vinden dat u, met uw groep, team of evene-

ment te weinig in de picture komt dan mag u 
mij altijd benaderen, en zal ik alles doen wat 
in mijn mogelijkheid ligt om u op de plaat te 
zetten.
Mail gerust naar i.rienderhoff@quicknet.nl, of 
spreek me aan op de baan.
Tevens doe ik een dringende oproep naar 
medefotografen. Meld je aan, het is hartstikke 
leuk en ik zal je op weg helpen. Ik kan dit niet 
alleen blijven doen.

Ilse

WFK 2015  
   
De WFK commissie is volop bezig met de 
voorbereidingen voor het WFK 2015
 In week 25 van 13 tot 21 juni worden de OPEN 
Westfriese kampioenschappen gehouden. 
Dus leden van ETC grijp je kans en nodig 
iemand van een andere vereniging uit om bij 
ETC een toernooi te spelen.
 
Via onderstaande link kan er tot 30 mei wor-
den ingeschreven
https://www.toernooiklapper.nl/inschrijven/
inschrijfformulier/?fik=cddh24&jaar=2015

Groeten WFK Commissie, Tom, Marco, Frank, 
Jeff, Monique, Merike, Harry

Emailadressen
Om u op de hoogte te houden van de acti-
viteiten van onze vereniging, hanteert het 
bestuur een emailbestand. Zo kunnen wij u 
van onverwacht nieuws en ontwikkelingen 
onmiddellijk op de hoogte brengen. Wijzigt 
uw emailadres of ontvangt u nooit berichten 
van ons per mail dan vragen wij u zo vriende-
lijk te zijn om uw emailadres  aan ons door te 
geven. 
Mailen kan naar hans.kreeftmeijer@kpnmail.nl 
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Inleveren kopij
De uiterste datum voor het inleveren van uw 
kopij voor de volgende Service is 10 augustus 
2015. 

U kunt uw kopij sturen naar 
redactie@enkhuizertc.nl 

Wist  u dat:
• We ander bier hebben.
• Dat we van af het begin van het seizoen al 

schenken.
• Dat niemand er erg in had.
• Dat we het nu in de orginele glazen schen-

ken.
• Dat de brouwerij uit Halfweg komt en niet 

uit Zoetermeer.
• Dat het Princenbier heet.
• Dus geen Heineken meer is
 
Deze informatie komt van de kantine commis-
sie. Proost!



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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Van het al het nieuws over tennis ging het de 

laatste tijd vooral over geld.  Eerst was het 

mannentennisbond ATP.  Te lezen viel: ‘ATP 

verhoogt prijzengeld voor tennissers’. Hetzelfde 

geldt voor de kleinere ITF-toernooien: ‘Prijzen-

gelden ITF-circuit stijgen fors’. En toen konden 

ook de grand slam-toernooien natuurlijk niet 

achterblijven: ‘Prijzengeld Australian Open 

stijgt naar 25 miljoen euro’, ‘Prijzengeld Roland 

Garros opnieuw verhoogd met 3 miljoen euro’ 

en ‘Wimbledon verhoogt prijzengeld weer sig-

nificant’.

Na een klein onderzoek wordt mij al snel dui-

delijk, van tennis kan je heel rijk worden. Zo 

mochten Novak Djokovic en Serena Williams 2 

miljoen euro bijschrijven op hun rekening na 

het winnen van de Australian Open dit jaar. 

Bij Roland Garros ligt ‘slechts’ 1,8 miljoen euro 

klaar (overigens krijgt de nummer twee ook 

nog 900.000 euro), maar daarna volgt de abso-

lute moneymaker Wimbeldon. Er wordt onder 

de spelers ruim 37 miljoen euro verdeeld, en 

de winnaars krijgen behalve de eer 2,6 miljoen 

euro voor hun prestatie.

Natuurlijk wordt niet 

iedereen rijk. Maar ver-

lies je in de eerste ronde 

van Wimbledon dan ‘win’ 

je toch nog 39.000 euro. 

Bijna 1,5 keer (!) zoveel als 

het jaarsalaris van een ge-

middelde kapper, waarvan 

gezegd wordt dat het één 

van de slechtst betaalde 

banen is. Niet slecht toch, 

na een rondje tennissen.

Djokovic verdiende het 

afgelopen jaar het meeste 

van allemaal, een slordige 

14,2 miljoen euro. Maar de 

absolute grootverdiener is 

uiteraard Roger Federer. 

De Zwitser verdiende  in 

2014, inclusief sponsorgeld, 

44,3 miljoen euro. In zijn 

gehele carrière sloeg hij al 

79 miljoen euro aan alleen 

prijzengeld bij elkaar.

Leuk natuurlijk, maar die miljoenenbedragen 

zijn lang niet voor iedereen weggelegd. Zo ver-

telt de internationale tennisbond dat de gemid-

delde tennisser 126.000 euro aan kosten maakt 

per jaar. Als je dan alleen naar het prijzengeld 

kijkt zijn er maar 150 tennissers die meer ver-

dienen dan de kapper. 

Zelf weet ik één ding zeker, ik moet gewoon 

blijven werken. Want van af en toe een cadeau-

bon na een toernooiwinst doe je geen bood-

schappen of betaal je de hypotheek. Maar ja, ik 

vind het spelletje gewoon leuk, dus betaal met 

plezier gewoon contributie!

Maarten Edelenbosch

Van tennis word je rijk



Ik hang sinds een aantal jaren in de gang van het clubgebouw van ETC. Velen halen hun 

pas door mij, maar niet iedereen is van mij gecharmeerd, dat vind ik jammer. Ik ben heel 

blij dat ik het houten bord dat buiten nog dienst doet bij het  toss - tennis mag vervan-

gen, want zeg nou zelf, dat was toch niet meer van deze tijd. Ik ben niet heel moeilijk te 

bedienen denk ik, en ik probeer het ook zo goed mogelijk te doen. Iedereen die vrij gaat 

tennissen moet zijn pas door mij halen en een baan kiezen. Dus als je met z’n vieren gaat 

tennissen moeten alle vier passen door mijn lezer gehaald worden. Op dat moment heb je 

recht op 3 kwartier vrij tennissen op de baan die je hebt gekozen. Als je na die 3 kwartier 

verder wilt tennissen, dan kan dat als er een baan vrij is, en moet je opnieuw de passen 

door de lezer halen. Voor mij maakt het niet uit of iemand al getennist heeft of nieuw 

komt, na de 3 kwartier behandel ik iedereen hetzelfde, geen discriminatie van mijn kant. 

Sommige mensen vinden mij niet eerlijk en worden boos op mij, maar ik werk nou een-

maal zo. 

Het kan dus gebeuren dat bijv. :
Piet en Jan om 18.00 uur de passen door mijn lezer halen en mogen tennissen tot  18.45 

uur op baan 1. Om 18.40 uur komen Bert en Hans en halen hun passen door mijn lezer, zij 

hebben recht op  baan 2 tot 19.25. Piet en Jan, willen na 18.45 uur nog verder tennissen en 

dat kan, zij halen de passen door mijn lezer en ze kiezen weer voor baan 1 tot 19.30 uur. 

Daarna komen Joke en Sofie om 19.00 uur op de het tenniscomplex, alle banen zijn be-

zet. Zij halen de passen door de lezer en ik geef aan dat baan 2 vrijkomt om 19.25 uur, de 

baan waar nu Bert en Hans staan te spelen. Zij accepteren dit en nemen een kop thee in 

de kantine. Daarna gaan ze naar Bert en Hans om te melden dat ze na hun op de baan 

mogen spelen. Bert en Hans vinden het niet eerlijk, want Piet en Jan staan al veel langer 

op de baan. Daar hebben Bert en Hans gelijk in, maar op het moment dat de 3 kwartier 

om zijn, maak ik geen onderscheid tussen een nieuwkomer en iemand die voor de 2e keer 

“afhangt”. 

Naam Baan Aanvang Einde

Piet en Jan 1 18.00 uur 18.45 uur

Bert en Hans 2 18.40 uur 19.25 uur

Piet en Jan 1 18.45 uur 19.30 uur

Joke en Sofie 2 19.25 uur 20.10 uur

Ik vind het heel vervelend voor Bert en Hans en zij mogen 

ook daarna weer opnieuw een baan via mij reserveren, maar 

moeten dan misschien wel even wachten. Sorry Bert en 

Hans maar dit is mijn systeem en zo werk ik, neem maar een 

lekker koppie in de kantine.

Afhangbord



Vivefuerte ondersteunt slachtoffers
Tennisser Rafael Nadal roept een stich-
ting in het leven die slachtoffers van 
knie-ontstekingen gaat ondersteunen. 
De Spanjaard 
wist de vervelende aandoening zelf tot 
twee keer toe te overwinnen.
Nadal dwong dit jaar respect af door 
toernooi na toernooi te winnen, kort 
nadat hij zeven maanden lang met een 
knie-ontsteking worstelde. Jonge, chro-
nisch geblesseerde tennissers zien hem 
daarom als levende legende.
Nadals stichting gaat Vivefuerte heten. 
Het symbool wordt een wit polsbandje, 
dat voor 1 euro te koop is.
Door Rudolf Julius, De Speld

Rafael Nadal begint stichting tegen knie-ontstekingen

Opmerkelijke foto’s (zonder artikel)



Stukje bij beetje veroverde het tennisspel de 
wereld. Vooralsnog alleen voor de beter gesitu-
eerden Mede dankzij jaarlijkse grand-slam tour-
nooien als Wimbledon in Londen, Roland Garros 
in Parijs, Forest Hill in New York en de Australi-
an Open in Melbourne. En ook door competities 
als Davis Cup en Wightman Cup.

In 1882 werden de eerste tennisclubs  in Neder-
land opgericht:    
Ready in Gorinchem en Sphaerinda in Utrecht. 
Clubs die nog altijd bestaan.
Daarna kwamen de Haarlemsche LTC in 1885 en 
Victoria  (Rotterdam), de Dordrechtsche LTC en 
de Leidsche LTC in 1886. Leimonias uit Den Haag 
volgde in 1888. 
Midden 1899 werd de NLTB opgericht door 16 
clubs. 40 jaar later mocht de bond zich Konink-
lijk noemen; de KNLTB. Eind 1916, het jaar vóór 
de oprichting van de Enkhuizer TC, waren er 
inmiddels ruim 100 tennisverenigingen in ons 
land.        

Nu, ruim 100 jaar later, heeft Nederland de 
grootste georganiseerde tenniscompetitie ter 
wereld !!
Opvallend was in die jaren hoeveel blauw bloed 
en pseudo –adel met veelal dubbele namen zich 
in het wit stak. De beau monde was in die tijd 
nog heer en meester op het tenniscourt.
Maar de echte popularisering manisfesteerde 
zich pas duidelijk in de jaren ’60 van de vorige 

eeuw. De welvaart, of wat daarvoor doorgaat, 
is daar uiteraard debet aan.  Immers, degenen 
die voorheen waren aangewezen op een sport 
“die niet te veel mocht kosten”  konden zich dit 
nu wel veroorloven. Velen hebben voor tennis 
gekozen en tennis is één der meest beoefende 
sporten in Nederland geworden. De elitaire 

sfeer die er vroeger was is groten-
deels verdwenen.

Waarom kiest men tegen-
woordig voor tennis? 
* door het individuele karakter. 
Wat dat individuele betreft zij 
opgemerkt dat tennis de enige 
buitenbalsport is  -golf even buiten 
beschouwing gelaten- die niet 
uitsluitend in teamverband beoe-
fend word. Elke  tennisser kent de 
consequenties daarvan: bergen 
van zaligheid en diepe dalen van 
grauwe ellende wisselen elkaar 
af als de buien van een Hollandse 
zomer. Een veilig gewaande voor-
sprong en een panieklob om een 
opdringerige tegenstander van het 

lijf te houden liggen vlak naast elkaar.  
 
* de mogelijkheid om, ook als oudere,  op eigen 
niveau de sport te kunnen blijven beoefenen. 
Een legendarisch voorbeeld van tennis op ho-
gere leeftijd is de Zweedse koning Gustaaf Adolf 
V die op bijna 80-jarige leeftijd nog een nieuwe 
bespanning liet zetten. Maar dat is tegenwoor-
dig al niet eens meer zo bijzonder; in onze club 
zijn heden ten dagen (2015) ook nog een aantal 
80+ers  blij bezig en het aantal 75+ers is niet op 
de vingers van één hand te tellen!
De populariteit van tennis is nog steeds groot 
alhoewel ook hier een licht teruglopende ten-
dens is waar te nemen. De jeugd van tegen-
woordig heeft veel mogelijkheden maar wil ook 
wat verdienen om b.v. naar dure concerten en 
festivals te kunnen gaan. En dus wordt de keuze 
van sportbeoefening steeds moeilijker. Maar dat 
geldt ook voor andere sporten.
We moeten ons echter ook goed realiseren dat 
het beoefenen van sport erg belangrijk is voor 
onze gezondheid en levensblijheid.
Ferry

ETC
       het verleden (5)

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



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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Tip voor de website
Nieuwsberichten:

Wil je een nieuwsbericht volledig lezen? Klik dan op de titel van het nieuwsbericht en je kunt het 
hele nieuwsbericht zien. (weer terug? Klik dan op ons ETC embleem)

 

Wil je alle nieuwsberichten lezen? 
-Klik dan op NIEUWS (links bovenin startpagina)
-Scroll naar beneden daar zie je links onderin staan “Older entries”’
-Klik op “Older entries”

 

Let op! Bijna elke week tijdens 
de competitie een “Woordje 
van de TC” over de competitie-
wedstrijden. Heb je de foto-
graaf gespot, dan staan er vast 
foto’s op de site.

Ilse Rienderhoff



De Jeugdcommissie
Het seizoen is weer begonnen, de competities zijn in volle gang.

De tenniskids rood en oranje spelen 

iedere 1e zondag van de maand een 

toernooitje. 

 Op 2e paasdag speelden de rode 

teams in Enkhuizen. Al om kwart voor 

9 werd er verzameld op het park. Om 

9 uur gingen 16 kinderen de banen op. 

Iedere gewonnen partij leverde een 

paasei voor je eigen team op. Er werd 

flink gestreden. We hebben veel leuke rally’s gespeeld zien worden. 

Zondag 3 mei kwamen de oranje 

teams in Enkhuizen spelen. Ook hier 

waren veel enthousiaste kinderen 

aanwezig. Toen alle kinderen aange-

meld waren, werden de wedstrijden 

ingedeeld. Bij de oranje tenniskids 

worden er enkel en dubbelpartij-

tjes  gespeeld. Ook hier werd er flink 

gestreden. In totaal zijn er 8 rondes 

gespeeld, waarna iedereen voldaan naar huis terug ging. 

 

Op woensdagmiddag spelen de 

tenniskids groen competitie.

Zij staan nu op een gedeelde 

derde plaats, wat een knappe 

prestatie is!

Op vrijdagmiddag spelen er 2 gemengde en 2 jongensteams competitie. Ook hier wordt 

er flink gestreden om de punten. Helaas niet altijd met winst tot gevolg, maar er is altijd 

veel plezier  en teamspirit te zien. Ga zo door! 



De foto’s



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

Racketavond
Op zaterdag 27 juni zal de racketavond 

voor de jeugd van het voortgezet onder-

wijs in 

Enkhuizen gehouden worden. Zet hem 

alvast in je agenda. Spreek af met je 

teamgenoten, je klasgenoten en anderen 

tennissers. 

Super Sunny Sunday
Op 30 augustus organiseren we de SU-

PER SUNNY SUNDAY!!!

We hebben al flink wat leuke ideeën om 

er een sportieve en gezellige dag van te 

maken.

Dus blokkeer 30 augustus in je agenda, 

en doe mee!

Clubkampioenschappen dubbel
Als de competitie af is, organiseren 

we de clubkampioenschappen dubbel. 

Binnenkort krijg je de uitnodiging in je 

mail, dus hou deze goed in de gaten.

We spelen van 6 juni t/m 12 juni 2015. 

(Let op: vrijdag 12 juni is finaledag!

Agenda jeugd



Juli:
2 Meeke Andrea

2 Rens de Wit

3 Jesse Hemprig

10 Thijmen Appelboom

12 Thomas Hazenoot

26 Maxime Muller

27 Frank Harlaar

Augustus:
1 Bo Tol

3 Julian Robijn

4 Teun Boogaard

5 Gwen Smit

6 Boudewijn de Wit

13 Tijn Mantel

16 Ferens Kraakman

24 Bo Leem 

De jarigen
Juni:
8 Kaya Sodderland

20 Sjoerd Dreijer

22 Zoë Piso

25 Daniël van Dijk

24-uurs bespanservice 
(ERSA gecertificeerd)

Groot assortiment rackets, 
grips, kleding, snaren, schoenen, 
tassen, ballen en meer tegen de 
scherpste prijs!

Professioneel en zeer 
persoonlijk advies

info@tennisxpres.nl   •   www.tennisxpress.nl

Holenweg 14a • 1624 PB Hoorn
0229 - 232461

Locatie Hoorn Locatie Heerhugowaard
van Veenweg 100 • 1701 HH Heerhugowaard
072 - 5345911

Superstunt!

Dé tennisspecialist van West-Friesland

K Swiss Outshine 
Omni EU
Zeer geschikt voor 
kunstgras en gravel.

<  Wilson Pro Open

Technifibre > 
Rebound 265          Rebound 265          

85,-119,9571,95

Speciaal voor ETC-leden.Heren en dames 
model



Bestuur en commissies

COMMISSIES
Onze club kan niet draaien zonder 
de inzet van veel leden in diverse 
commissies. Onze commissies 
bestaan uit:

RECREATIE- & TOERNOOI COM-
MISSIE (RTC)
De recreatie en toenooicommissie 
organiseert activiteiten voor de 
recreatieve tennissers binnen onze 
club, zoals de toss en clubkampi-
oenschappen.
Marcel Mooy (vz)
Harry de Wit
Joyce Hegeman
Esther Olivier
Aaf van der Veen
Edwin Buiter
Arno Dijkstra
Sanne Mensch
Imre Lips
Erik van Middelkoop

WFK COMMISSIE
De WFK-commissie organiseert 
het open tennis toernooi van onze 
club de West-Friese tennis kampi-
oenschappen.
Tom van der Heiden
Jeff Tool
Frank Broerse
Marco Mosselman
Harry de Wit

PARKONDERHOUD COMMISIE
De parkcommissie is verantwoor-
delijk voor het onderhoud van het 
park.
John Gordon
Jan Jeltes
Jan van Luxemburg
Rens van Zon

SPONSOR COMMISSIE
De sponsorcommissie werft de 
sponsoren en onderhoud alle con-
tacten met de sponsoren.
Arno Damhuis
Marjan Timmer
Hans Kreeftmeijer

JEUGD COMMISSIE
De jeugdcommissie organiseert 
het hele jaar allerlei leuke activi-
teiten voor de jeugd.
Kristel Lips, Imre Lips, Margo 
Mantel, Simone Zwaan

KANTINE COMMISSIE
De kantinecommissie is verant-
woordelijk voor het draaiende 
houden van de kantine.
Marianne van den Haak (vz)
Jan van den Haak
Rens van Zon
Alma Kreeftmeijer
Hans Kreeftmeijer

TECHNISCHE COMMISSIE
De technische commissie regelt 
alle zaken voor de KNLTB-competi-
tie zoals de voorjaarscompetitie.
Gerrit Stam (vz)
Els de Vlieger
Allert Aalders

JUBILEUM COMMISSIE
Ronald Tool (vz)
Hans de Weerdt
Gerhard van Galen
Ferry Verboom

HARINGSTAD COMMISSIE
De Haringstad commissie organi-
seerd een van de gezelligste open 
tennis toernooien voor 35+ en 55+ 
spelers/sters.
Marjan Timmer (vz)
John Gordon
Johan Timmer
Ria Keesman
Esther Olivier
Eric Keesman

DIGITALE COMMISSIE
De digitale commissie zorgt voor 
de website, het afhangbord, de 
nieuwsbrief, de computer en de 
kaartlezers.
Ilse Rienderhoff (vz)
Dafne Baars
John van den Haak
Johan Timmer

REDACTIE COMMISSIE
De redactiecommissie verzorgt 
het clubblad Service.
E-mailadres: 
redactie@enkhuizertc.nl
Wil Visser
Ria de Wit
Paul van Gelder
Ilse Rienderhoff
Harry Posthumius

Interesse om je ergens voor in te 
zetten? Neem dan contact op met 
Hans Kreeftmeijer, e-mail 
hans.kreeftmeijer@kpnmail.nl

Arno Damhuis
Voorzitter
Tel.nr. 0228-586250

Michel Reus
Secretaris
Tel.nr. 0623629014

Gerrit Harlaar
Penningmeester
Tel.nr. 0228-315115
Email: g.harlaar@quicknet.nl

Jeanet Zunnebeld
Algemeen bestuurslid
Tel.nr. 0228-317785
E-mail: zunnebeld@quicknet.nl

Marcel Mooij
RTC-Commissie
Tel.nr. 0228-721268
E-mail: clubkampioenschappen@
enkhuizertc.nl

Marjan Timmer
Haringstadcommissie
Tel.nr. 0228-315519
E-mail: marjan.timmer@quicknet.nl

Gerrit Stam
Technische Commissie
Tel.nr. 0228-518516
E-mail: gstam@quicknet.nl

Marianne van den Haak
Kantinecommissie
Tel.nr. 06-12637409

Harry de Wit
WFK commissie
Tel.nr. 0228-316187
Email: yohoyoho@quicknet.nl

Ilse Rienderhoff
Digitale commissie
Tel.nr. 0228-314973
Email: i.rienderhoff@quicknet.nl

Hans Kreeftmeijer
Ledenadministrateur
Tel.nr. 06-54617741
E-mail: 
hans.kreeftmeijer@kpnmail.nl

Margo Mantel

Jeugdcommissie
E-mail: jc_etc@hotmail.com

Medewerkers:

Jan van den Haak
Groundsman
Tel.nr. 06-10663831

Ruud van Hees
Trainer
Tel.nr. 06-33686251
E-mail: ruudvhees@enkhuizertc.nl

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

Weer 
beschikbaar

hans.kreeftmeijer@kpnmail.nl
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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!
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“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


