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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
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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

1De Voorzitter
Beste leden,
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het al bijna voorjaar 
en ik denk dat er geen winter meer aankomt dit jaar.
We hebben als bestuur gisteren (17 feb) de eerste vergadering 
gehad van het nieuwe jaar. Iedereen was aanwezig zo ook onze 
nieuwe man Michel Reus. Michel is in het dagelijks leven werk-
zaam bij BDO in Wognum  en woont in Enkhuizen. Ik had hem 
gevraagd voor het secretariaat omdat zoals iedereen weet er een 
opvolger moest komen door het wegvallen van Jo Bloemendaal 
door ziekte. Ik denk dat het leuk is voor het komende clubblad 
om een interview te houden met Michel zodat we allemaal 
hem wat beter leren kennen (dit zat al in de planning, ware het 
niet dat onze nieuwe secretaris moeilijk te bereiken is voor een 
interview, maar we geven niet op, red.) Verder is de commis-
sie gestart met een plan voor de renovatie/vervanging van de 
gravelbanen. Onderwerpen die ze bij de hand nemen zijn: voor-
keur leden, beoordeling baansoorten, overleg en advies KNLTB, 
progamma van wensen en eisen, kosten vervanging en onder-
houd en overleg met gemeente. Uiteindelijk zullen ze hun plan 
voorleggen aan het bestuur en ALV. Ik wens deze commissie veel 
succes met het uitvoeren van het onderzoek en het voorstel naar 
alle leden toe. Vanuit verschillende commissies wordt er hard ge-
werkt aan de open tennisdag op zondag 23 maart op het sport-
park in Enkhuizen. Graag wil ik iedereen uitnodigen voor deze 
dag met familie, vrienden, buren om te laten zien dat we een 
mooie sportieve vereniging zijn en dat wij graag de vereniging 
een warm hart toedragen. Ook in moeilijke tijden van reces-
sie hebben we leden nodig die ons ondersteunen en lid willen 
worden van deze mooie sportieve club. Ik wens alle vrijwilligers 
vanaf deze kant veel succes met het organiseren van deze dag 
en zal ook aanwezig zijn en hoop u allen te zien en te spreken. 
Verder zijn er in het kort een aantal punten besproken in het 
bestuur wat een ieder mag weten. Er is een beslissing genomen 
over de zonnepanelen die binnenkort op het dak verschijnen en 
er is door de technische commissie onder leiding van Gerrit Stam 
een beleidsplan geschreven over de invulling van het recreatieve 
of prestatieve niveau van de club.
Zo hoop ik een ieder weer bijgepraat te hebben over de be-
stuursontwikkelingen binnen de club, verder hoop ik een ieder 
nogmaals te zien met alle vrienden en familie op 23 maart op het 
tenniscomplex in Enkhuizen.
 
Tot op de open dag van 23 maart
 
Met vriendelijke groet,
Arno Damhuis
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Over de               Banen 
ETC Commissie renovatie/vervangen gravelbanen

Notulen Vergadering 14 januari 2014
Aanwezig: Gerrit Harlaar (penningmeester) Ruud van Hees (trainer) Jan van den Haak (grounds-

man) Gerrit Stam (technische commissie).

Gerrit Harlaar opent de vergadering en heet allen welkom op deze eerste vergadering .

De volgende onderwerpen moeten door de commissie worden behandeld en/of onderzocht.

1) De samenstelling van de commissie

2) Onderzoek voorkeur onder de leden van ETC

3) Beoordeling van de relevante baansoorten

4) Overleg met en advies van de KNLTB

5) Programma van wensen en eisen opstellen

6) Kosten calculatie vervanging/onderhoud

7) Overleg met de gemeente Enkhuizen

8) Bevindingen en advies bestuur en ALV
De samenstelling van de commissie
De leden van de commissie zijn van mening dat de samenstelling voldoende recht doet aan de 

verschillende belangen van de leden zoals opleiding, recreatie en competitie. Voor zover nodig zal 

deskundigheid van derden (bijv. KNLTB) worden ingeroepen.
Onderzoek voorkeur onder de leden van ETC
Het is niet bekend hoe de verhoudingen onder leden ten aanzien van de voorkeuren ligt.

Gerrit Harlaar heeft de indruk dat er geen weerstand meer is tegen het spelen op de huidige 

grasbanen. Over het algemeen wordt 

er positief gesproken over de kwaliteit 

van de huidige grasbanen. Toch merk 

je bij het afhangbord dat men deson-

danks voorkeur heeft voor het spelen 

op gravel.

Voordeel van gravelbanen is dat je met 

techniek beter uit de voeten kunt. Dit 

is volgens Ruud van Hees vooral van 

belang voor de hoger geklasseerde 

spelers. Het effect van specifieke tech-

nieken zoals spin e.d. komt op gravel beter zijn recht dan op grasbanen. Voordeel van grasbanen is 

natuurlijk de lengte van het seizoen. De banen kunnen vrijwel het gehele jaar door gebruikt wor-

den. Jan van den Haak merkt op dat hij nu al steeds 2 banen te kort komt voor het tossen op de 

doordeweekse toss-tennis dagen. Verder voordeel is natuurlijk het veel geringere onderhoud en de 

daarmee samenhangende kosten. Gerrit Stam stelt voor om eventueel (na goed uitleg) een enquê-

te onder de leden te houden. Dit zou met de huidige digitale mogelijkheden wel te doen zijn. Dan 

krijgen we een beter beeld van wat de leden graag willen. De financiële gevolgen op lange termijn 

moeten daarbij natuurlijk ook wel duidelijk nadrukkelijk worden uitgelegd.

Voorts worden de mogelijkheden besproken om deels kunstgras (bijvoorbeeld baan 2 en 3) aan te 

schaffen en de overige banen (bijvoorbeeld 1, 4 en 5) als gravelbanen te handhaven.

De meningen daarover zijn verdeeld.

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

Beoordeling van de relevante baansoorten
Door de KNLTB is een uitgebreide brochure uitgegeven genaamd “Baansoorten in beeld” waarin 

uitgebreid 13 baantypen zijn beschreven/beoordeeld en verdeeld in 4 categorieën.

Gravel, Beton, Kunststof en Kunstgras. Voorst wordt er informatie vermeld over aanschafprijzen, 

levensduur en onderhoud. Hiervan is een samenvatting gemaakt en als bijlage bij deze notulen 

gevoegd. De discussie spitst zich toe op gravel versus kunstgras. Beton en kunststof worden als 

niet relevant beoordeeld. Het kunstgras wordt, los van de voorkeuren, door ieder zeer positief be-

oordeeld. Er hoeft dan ook geen verder onderzoek naar kwaliteit en de bespeelbaarheid te worden 

gedaan. Bij gravel gaat de discussie over het eventueel aanschaffen van de zogenaamde nieuwe 

Gravelplus (Premium) baansoort. Dit is een nieuwe baansoort waarvan nog geen lange termijn er-

varingen bekend zijn. Deze baansoort vergt wel intensief onderhoud maar toch iets minder dan de 

huidige gravelbanen. Deze banen liggen onder afschot. Voor een goede waterafvoer moet middels 

onderhoud uitholling worden voorkomen. Daar is extra aandacht voor de meest bespeelde plek-

ken in het speelveld, zoals baseline en servicevakken, voor nodig. Deze banen zijn na een regen-

bui door het afschot weer redelijk snel bespeelbaar. Er zijn al banen van dit type bij Grootslag en 

Juliana aangelegd en de ervaringen zijn daar volgens Ruud van Hees zeer positief. Besloten wordt 

dit type baan verder te onderzoeken en het komende speelseizoen ook en bezoek te brengen aan 

Grootslag en/of Juliana om ze op locatie te beoordelen en met de gebruikers van gedachte te wis-

selen. Ook bij de KNLTB zal navraag worden gedaan naar verdere ervaringen.

Besloten wordt om bij de aanvang van het nieuwe seizoen (april) verdere afspraken te maken.

Notulist: Gerrit Harlaar

De 
    pasjes
Zoals elk jaar kunt u de pasjes ophalen in de kantine , en wel op de volgende data:

zaterdag  15 maart  van 13.00 tot 16.00 uur
maandag  17 maart van 19.00 tot 21.00 uur
zaterdag  22 maart  van 13.00 tot 16.00 uur

Tevens is er weer de mogelijkheid om te bellen naar de familie de Weerdt  om je kantine dienst op 

te geven op telefoon nr. 0228513942. Vanaf 1 maart tot 14 maart..  

Veel tennisplezier  in 2014

Ruimte 
voor uw 
advertentie



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

Family 
      Fun Day
Om te beginnen stel ik me even voor. Ik ben 
Patrick Beumer (20 jaar) studeer aan het CIOS 
te Haarlem, ben dit jaar stagiaire bij het ETC 
onder leiding van Ruud. Het evenement heb 
ik samen met 3 klasgenoten in samenwer-
king met het ETC georganiseerd. Hier zijn we 
meerdere weken mee bezig geweest om alles 
te regelen en tot een goed einde te brengen. 
Uiteindelijk hadden we bijna 90 aanmeldingen,  
Zondag 26 januari was het dan echt zo ver het 
aller eerste family event. Het begon om 11 uur 
op deze dag en duurde tot 2 uur. Hierbij kwa-
men de kinderen van het E.T.C. met hun ou-
ders, vriendje en vriendinnetjes langs. Op elke 

binnen baan waren twee veldjes te vinden met 
verschillende activiteiten waaronder: hockey, 
trefbal en mini tennis. Als  groep ging je langs 
elk onderdeeltje om dit te spelen. Bij trefbal 
en hockey kwam er een tweede team waar je 
tegen speelde. Hierbij was het leuk om te zien 
dat de teams bestaande uit ouders en kinderen 
samenwerkte. Na iedereen fanatiek en gezellig 
bezig te zien was het zeker een geslaagde dag. 
Op naar het volgende evenement zal ik maar 
zeggen en hopelijk zijn er dan weer zoveel aan-
meldingen en veel blije gezichten iedereen nog 
bedankt voor deze gezellige dag ik heb er van 
genoten.



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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Verslag van Marit en Britt
Op zondag 26 januari was er in de Enkhuizer Sportcentrum de family fun day. Het begon om 11 uur. 
Er waren 8 vakken en bij 2 vakken moest je tegen een ander team. Dat was bij hockey en trefbal.                                                                             
Verder was er nog loopvoetbal dan moest je lopen in plaats van rennen. En er was een soort spel 
en dan moest je doormiddel van met tennis ballen gooien een bal naar de andere kant rollen.                                                                         
En verder was er nog mini tennis, tienbal een parcour en badminton. Zelf vonden wij tienbal en 
loopvoetbal het leukst. We vonden heel de dag leuk en we hopen dat het volgend jaar weer komt.
Marit en Britt.



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.
DE HOEK 31-32 | 1601 MR  ENKHUIZEN | T. 0228-35 00 35  | INFO@DICAP.NL  | WWW.DICAP.NL

TEXTIELBEDRUKKING EN BORDURING

PRINT & DESIGN

GROOTFORMAAT PRINTEN

RECLAMESYSTEMEN

PROMOTIEMATERIALEN

DE HOEK 31-32 | 1601 MR  ENKHUIZEN | T. 0228-35 00 35  | INFO@DICAP.NL  | WWW.DICAP.NL

TEXTIELBEDRUKKING EN BORDURING

PRINT & DESIGN

GROOTFORMAAT PRINTEN

RECLAMESYSTEMEN

PROMOTIEMATERIALEN

Bericht van de TC
De inschrijvingen voor de competitie zijn weer gedaan.
Het ging dit jaar een beetje rommelig en was zeker niet eenvoudig omdat de KNLTB met een 
nieuw computer systeem is gaan werken, maar uiteindelijk dus toch gelukt.
Ook deed de bond een voorstel aan de leden om enkele spelreglementen te veranderen, dit is ech-
ter in de ledenvergadering  van 19 december door de leden verworpen  zodat voor dit jaar alles bij 
het oude blijft.
Hieronder staan de speeldagen, zodra er meer bekend is, en dat zal ergens in maart zijn, horen jul-
lie meer van ons. 

Speeldagen competitie

Teams       
DINSDAG 8 APRIL 15 APRIL 22 APRIL 6 MEI 13 MEI 20 MEI 27 MEI
WOENSDAG 9 APRIL 16 APEIL 23 APRIL 7 MEI 14 MEI 21 MEI 28 MEI
DONDERDAG 3 APRIL 10 APRIL 17 APRIL 24 APRIL 8 MEI  15 MEI 22 MEI
VRIJDAG  4 APRIL 11 APRIL 18 APRIL 25 APRIL 9 MEI 16 MEI 23 MEI
ZATERDAG 5 APRIL 12 APRIL  19 APRIL 10 MEI 17 MEI 24 MEI 31 MEI
ZONDAG 6 APRIL 13 APRIL 21 APRIL 11 MEI 18 MEI 25 MEI 1 JUNI

Inhaaldagen competitie

Teams Vrijwillige inhaaldag  Verplichte inhaaldag
DINSDAG Zaterdag 26 April – Dinsdag 29  April  Donderdag 29 mei – dinsdag  3 juni
WOENSDAG Zaterdag 26 April – woensdag 30 April  Donderdag 29 mei – Woensdag 4 juni
DONDERDAG Zaterdag 26 April – donderdag 1 Mei  Donderdag 29 mei – donderdag 5 juni
VRIJDAG  Zaterdag 26 April – Vrijdag 2 Mei  Donderdag 29 mei – Vrijdag 6 juni
ZATERDAG Zaterdag 26 April   Zaterdag 3 mei – donderdag 29 Mei –
   Zaterdag 7 juni
ZONDAG Zaterdag 26 April  Zondag 4 Mei - donderdag 29 Mei – 
   Maandag 9 juni

De competitie indelingen, wedstrijdformulieren, ballen enz. kunnen worden opgehaald in de kan-
tine op dinsdagavond 25 maart van 19.30 tot 20.30 dit geldt voor zowel de Senioren als de jeugd.

De T.C. is samen met de jeugdcommissie en de trainer Ruud van Hees bezig om een open dag te 
organiseren. We willen onze tennisvereniging hiermee aan de gemeenschap van Enkhuizen pre-
senteren en hopen zodoende ook  nieuwe leden te werven. Er zal van alles georganiseerd worden 
deze dag en we maken er wat leuks van. We hopen op veel belangstelling, iedereen (ook leden en 
familie) is welkom op ons park die dag. Schrijf deze datum alvast in je agenda, Zondag 23 maart 
open dag E.T.C

We willen ook jullie aandacht voor het volgende vragen.
Onze voorzitster van de T.C. is door drukke werkzaamheden  gestopt met haar activiteiten voor 
de vereniging. Op dit moment heeft Gerrit Stam het voorzitterschap overgenomen maar er blijft 
natuurlijk door het wegvallen van Brigitte ruimte open in de commissie.
Heb jij zin en tijd om de vereniging als vrijwilliger te ondersteunen en denk je zo’n technische 
commissie lijkt mij wel wat, neem dan contact op met Gerrit Stam 0228 518516 
We kunnen je hard gebruiken en je bent van harte welkom.
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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

Van  de organisatie van het ABN/AMRO 
toernooi mochten 2 bestuursleden van onze 
vereniging tegen een gereduceerd prijsje het 
ABN/AMRO tennistoernooi bezoeken. Nou 
die kans lieten wij niet aan ons voorbij gaan. 
Onder het motto “wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt” , waren wij daar als de kippen bij 
en dus gingen wij vrijdag 14 februari naar Rot-
terdam. Zelfs een parkeerplaats was geregeld, 
mooi dichtbij, en ja hoor we mochten naar 
binnen bij de ingang voor genodigden, wat een 
eer. Na de garderobe (de VIP garderobe was net 
iets te hoog gegrepen), koffie en thee gingen 
wij verder Ahoy verkennen. Jemig dat is groot 
zeg, eerst maar eens een rondje lopen,  al was 
dat lopen niet echt goed voor mijn voet. Op 

het Centre court was een herendubbelpartij 
met Rojer aan de gang. Leuk om te zien en van 
hoog niveau. Daarna maar weer even verder 
kijken. Allemaal stands met tenniskleding en 
rackets, elk merk was vertegenwoordigd. Op 
tennisplaza  werd er training gegeven en kon 
je de snelheid van je service meten. Ook liepen 
we daar tegen een fotograaf aan, nou ja voor 
deze keer dan. Gelijk maar even kijken waar we 
tussen de middag de lunch zouden krijgen, dat 
bleek in de zaal van court 1 te zijn. Daar liepen 
we de secretaris van TC Grootslag tegen het lijf. 
Gerrit liet deze kans niet onbenut om te vragen 

hoe het premium gravel 
bij hun bevalt. Nou dat bevalt 
(door de goede afwatering) prima en deze 
winter worden ook de nog resterende gravel-
banen vervangen. Het niet goed onderhouden 
van deze premium gravelbanen had echter wel 
geleid tot het onbespeelbaar raken, dat is bij 
hun dus een aandachtspunt.
Na een prima lunch kregen we een “lezing” van 
o.a Esther Vergeer, Richard Kraijeck  en  2 ten-
nistrainers van een Rotterdamse club. 
De rode draad was hier toch wel het rolstoel 
en G-tennis. Na afloop van deze mooie woor-
den begaven we ons weer naar het Centre 
Court waar Berdych zijn partij tegen Janowicz 
in winst omzette. Na deze mooie kwartfinale 
was het even wachten op de volgende partij, 
Del Potro tegen Gulbis. Omdat ik toch veel last 
van mijn voet had, haalde Gerrit intussen de 
foto op. Het duurde een aardige tijd voordat hij 
terugkwam en de partij was al begonnen, wat 
bleek, hij was de dames Van der Veen tegenge-
komen. Even gebabbeld over de snelheid van de 
service (die volgens de dames elk jaar minder 
hard lijkt te worden).
Del Potro kon het niet redden, of zijn pols hem 
parten speelde was niet duidelijk, maar Gulbis 
had de middag van zijn leven, want hij miste 
geen bal. Elke 1e service zat rond de 215 km. en 
ook daarna in de rally sloeg hij maar weinig 
missers. Ik dacht dat het af en toe aan mij lag 
en vroeg aan Gerrit of hij had gezien of de bal 
in of uit was, maar gelukkig hij had er ook 
moeite mee, wat gaat dat snel zeg. Gulbis won 
uiteindelijk met 6-3 6-4 en werd zo halve finalist 
met als tegenstander Berdych. Onze tennisdag 
zat er op. In de regen terug naar de auto. Nu to-
gen we naar Lekkerkerk (krap half uurtje), waar 
Kelly woont. Daar bleven we lekker eten, daarna 
het Keez bord op tafel en dikke pret.  Zaterdag-
morgen weer lekker uitgerust naar huis. Er was 
niks mis mee, op Valentijnsdag met je ex naar 
Ahoy,

Ilse

Valentijns-
dag



Openingstoernooi

Grote clubactie

Sportiviteit
De jaarplanning voor de RTC toernooien is weer gemaakt, dus noteer onderstaande data alvast 

in u agenda. We openen het seizoen op zaterdag 29 maart met een soep toernooi, want we gaan 

er van uit dat het geen snert weer is. Het snerttoernooi in oktober was zeer geslaagd, en als je er 

niet bij was heb je echt iets gemist. We willen dezelfde opzet hanteren voor het openingstoernooi, 

dus schrijf je in door middel van het sturen van een mailtje naar clubkampioenschappen@enkhui-

zertc.nl Deelname bedraagt 5 euro. Op de maandagavonden (uitgezonderd toernooien en feestda-

gen) worden weer de toss avonden georganiseerd, waarbij iedereen mee kan doen. Inschrijven is 

niet nodig, je kan gewoon naar het tennispark gaan en meedoen. 

Zaterdag 29 maart  Openings(Soep)toernooi van 17.00-21.00 uur
7-15 juni  Clubkampioenschappen dubbel
16-24 augustus  Clubkampioenschappen enkel
20-28 september  Clubkampioenschappen mix
Zaterdag 25 oktober  Sluitings(snert)toernooi van 17.00-21.00 uur

De inschrijfformulieren  voor de clubkampioenschappen zijn tzt op de website te vinden, hou deze 

dus goed in de gaten.

Veel tennis plezier,

De RTC

Tijdens het pasjes ophalen op 15-17 en 22 maart zullen we namens de vereniging ook weer loten 

verkopen van de Grote Clubactie.

Als we met z’n allen weer enthousiast loten kopen hebben we als vereniging weer een leuk extra-

tje. Hieronder het bedrag wat we afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. 

De dames van ETC staan achteraan maar het bedrag wat we hebben ontvangen is 834.60

Dank aan alle leden voor hun bijdragen.

Kristel en Hinke hebben namens de jeugdcommissie de cheque in ontvangst mogen nemen.

Hij stond langs de lijn, in keurig pak, en 

schreeuwde zijn zoontje naar de overwin-

ning. Althans, dat was de bedoeling. Even later 

richtte hij zich tot mij: -Zag je dat? Zag je dat 

zonet? Die bal was meters in...geeft-ie hem 

zomaar uit...- Met een woest gezicht spuugde 

hij z’n kauwgom weg, vlak langs mijn gezicht. 

Het is dat-ie zo schreeuwde , anders had ik zijn 

tanden kunnen horen knarsen.

Een rustig type, zo eentje met de verkeerde 

alpinopet, die hem echter toch verrekt aardig 

stond, legde een hand op de schouders van 

dit heethoofd en 

zei: -Rustig maar 

Jack. Vergissingen 

zijn menselijk. En de 

dingen zijn niet altijd 

wat ze lijken. - - Ach 

man-, begon de drift-

kop nog even, maar 

toen werd-ie rustiger. 

- Kijk eens hier -, zei 

de alpinopet, duide-

lijk de meerdere van 

de twee, het woord *sport* is afgeleid van het 

Engelse *disport* en dat betekent *ontspan-

nen*, daarom staat fair play, eerlijk spel, cen-

traal in Engeland, nou ja, vroeger wat meer dan 

tegenwoordig- 

-Begin je weer met je wetenschappelijke klets-

praat ? - zei Jack. 

Het was duidelijk dat de twee elkaar al langer 

kenden dan vandaag. De pet ging onverstoor-

baar door:- Laten we vooral weer wat spor-

tiever worden in de sport. Sport is er om je te 

ontspannen, je te vermaken. Maar zelfs bij het 

schaken slaan ze elkaar tegenwoordig letterlijk 

het bord af. En ook bij tennis zie je kinderach-

tige taktiekjes om elkaar uit het evenwicht 

te brengen. Een rug die ineens pijn doet, een 

veter, die plotseling niet meer dichtgaat. Pro-

fessioneel heet dat dan, en dan mag het weer, 

want dan kun je er geld mee verdienen. Sinds 

Van Bommel mag je de tegenstander vakkundig 

onderuit trappen, dat heet dan een professio-

nele overtreding. Die gele kaart neem je op de 

koop toe.-

-Ja, ga het voetbal er meteen ook maar bij 

betrekken-

-Alle sporten- vervolgde de alpinopet, -nee, 

sterker nog, de hele maatschappij heeft ermee 

te maken. Geld verdienen en winnen staan cen-

traal. Als er iemand de eerste plaats niet haalt, 

heeft-ie gefaald.- Nu stribbelde het heethoofd 

wat tegen. - Winnen hoort bij het spel. Je kunt 

geen spelletje spelen als je niet wilt winnen. 

Spanning hoort erbij.- -Je kunt ook overdrijven, 

en dat gebeurt-

Inmiddels was de partij afgelopen, zoonlief had 

het niet gehaald. -Geeft niks hoor joh-, sprak 

het heethoofd...-volgend keer beter-

De alpinopet glimlachte en zei: - Kijk, dat is 

nou sportiviteit. -

Daarna liep hij naar de overkant, waar zijn 

eigen zoon de tegenstander was geweest en 

fluisterde: -Goed gedaan Pierre...ik had je er al 

op gewezen he? Als je de ballen steeds uit geeft 

wordt-ie zenuwachtig....trots op je, zoon..... - 

Paul   

Een wetenschappelijk onderbouwd artikel mbt 

sport en sportiviteit vind je hier:

http://www.vuconnected.nl/artikel/charter-

sportief-aanbevelingen-uit-de-wetenschap



Voortgezet
Onderwijs

Beste jeugdleden die op het voortgezet 
onderwijs zitten,
Zin om een keer tegen iemand anders te 
tennissen dan tegen iemand van je eigen 
vereniging?
En toch samen met je maatjes van je 
eigen club? 
En dan ook nog een gezellige avond van 
huis?
De jeugdcommissies van verschillende 
verenigingen uit de buurt organiseren 
samen 5 racketavonden. Elke avond op 
een ander park. Zo heb je de mogelijkheid 
om eens tegen iemand anders te tennis-
sen en leer je andere tennissers kennen. 
In de bijlage vind je een poster met meer 
informatie.
Jullie doen toch ook mee?
Geef je op via de mail (kristel-lips@
quicknet.nl)  Geef gelijk aan of je vader of 
moeder je kan brengen en hoeveel perso-
nen erin de auto passen.

Namens de jeugdcommissie,
Kristel Lips

Ouder jeugd
 Openingstoernooi Zondag 30 maart
Jeugdcommissienieuws.
Op zondag 30 Maart is het weer tijd om de tennisrackets te ontstoffen en mee te doen aan het 

eerste evenement van het nieuwe seizoen georganiseerd door de jeugdcommissie.

Dit mini toernooitje is voor jong en oud, groot en klein, en de ochtend staat in het teken van ge-

zellig samen  tennissen, om zo een start te maken voor het nieuwe seizoen.

De groepen basisschool en voortgezet onderwijs spelen bij dit toernooi op de zelfde tijd.

We beginnen om 11.00 uur tot 14.00 uur. Inschrijfgeld per koppel bedraagt 4 euro .

Voor iedereen is er koffie of limonade met natuurlijk wat lekkers erbij.

Tot slot spelen we met z’n allen nog een spelletje rondom de baan, voor de winnaar is er  een aar-

digheidje.
Wat is de bedoeling van dit leuke evenement:
Het is de bedoeling dat je met je vader, moeder, oom, tante, opa, oma, of een andere volwassene 

deelneemt. Een senior lid mag ook een kind, neefje, nichtje meenemen welke speelt bij een andere 

vereniging. Het gaat immers om de gezelligheid. De introducé hoeft geen lid te zijn van de Enkhui-

zer Tennis Club.

Programma en tijden op zondag 30 maart 2014
Aanvang     10.45 uur

Start toernooi  11.00  uur

Rond de baan 13:30  uur

Einde 14:00  uur 

Je speelt dus veel wedstrijdjes achter elkaar met een korte pauze.

We zullen jullie zoveel mogelijk op sterkte indelen.

Hopen op mooi weer en we maken er samen een gezellige ochtend/middag van. 

Opgeven kan via E-mail  Zunnebeld@quicknet.nl  

Schoolvakanties 
 en/of vrij van trainingen
In onderstaand overzichtje hebben we de vrije dagen en vakanties aangegeven.

(Evt wijzigingen voorbehouden)

Dag/ week Geen training
2e Paasdag 21 april

Meivakantie 26 april t/m 5 mei

Hemelvaartsdag 29 mei

WFK toernooi 21 juni t/m 29 juni

Zomervakantie 5 juli t/m 17 augustus

28 augustus Ruud geen trainingen

18 september Harddraverijdag Enkhuizen

Feestmiddag Jeugd
ZATERDAG 24 AUGUSTUS.
Op deze dag hadden we weer ons jaarlijkse 
feestmiddag voor de jeugd. 
Op deze dag beginnen we altijd met tossen 
voor de jeugd maar door het grote aantal kin-
deren wat we hadden hebben we dit gecombi-
neerd met spelletjes. We hadden speciaal voor 
de vereniging buiten speelgoed aangeschaft. 
Dit kunnen we dan ook meerdere keren ge-
bruiken bij jeugdevenementen.  Een enorme 
goede opkomst maakt een feestmiddag  enorm 
gezellig. Het weer speelde goed mee deze dag 
en onze man achter de barbecue Dirk had zijn 
voorbereidingen getroffen om rond een uur of 5 
lekker te gaan eten met z’n allen. Later assiste-
ren Peter en Harry bij de barbecue, om Dirk ook 

tijd te geven om een hapje te eten. Het ontbrak 
iedereen aan niets, en iedereen kon pakken wat 
hij lekker vond. Dit maakt het voor de kinderen 
wel net zo gemakkelijk, dat ze kunnen eten en 
drinken zoveel en wat ze maar willen, zonder 
steeds te vragen. Na het eten wist iedereen niet 
hoe snel ze weer op de baan moesten tennissen, 
tijd voor ijs hadden ze niet. Als afsluiter werd 
door Ruud een rondje om de baan gespeeld wat 
altijd een enorm succes is. Rond een uur of 7 
was de trek in ijs toegenomen door de strijd die 
ze moesten leveren  op de baan want, iedereen 
wil natuurlijk bij de laatste twee horen om de 
finale te kunnen spelen. Om een uur of half acht 
was het welletjes en ging iedereen op huis aan. 
Samen nog even opruimen en klaar.                                                                              



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

WFK 2014
Hoi leden van ETC,
Van 23 tot 29 juni 2014 organiseren we het WFK 2014, het open toernooi van ETC. Samen met de 
deelnemers en vrijwilligers gaan we er weer een gezellig, leuk en WK 2014 vriendelijk toernooi van 
maken.,Schrijf deze week alvast in je agenda. Via website en social media gaan we je op de hoog-
te houden van de activiteiten in deze week.
Veel tennisplezier op ons park,
WFK commissie

Er wordt gespeeld in de volgende categorieën:3, 3 35+, 4 (HD, DD) 5, 6, 6 35+, 7, 8, 8 18+, 9, 9 18+ (HD, DD, GD)
Inschrijving HE, DE, HE 35+ en DE 35+

is op basis van de actuele ratingIedere dag lokale lekkernijen, 
een gezellige sfeer en leuke wedstrijden

E.T.C.

Ratingtoernooi in het 
enkelspel

Ratingtoernooi in het 

Enkhuizer Tennis Club organiseert de Open 
West Friese tennis-
Kampioenschappen

23 T/M 29 JUNI 2014noteer deze week alvast in je agenda



Van de
      trainer
Er is veel te melden vanuit de vereniging maar 
zeker ook vanuit het trainersgilde voor het ko-
mende seizoen.
De wintertrainingen lopen tegen hun einde. De 
jeugd hebben we dit jaar voor het eerst buiten-
trainingen met een 6-tal binnen lessen  aange-
boden en dat is een aantal keer even wennen 
geweest. Uiteraard is er voor buitentennis 
tot nu toe een zachte winter geweest dus we 
hebben de jeugd evengoed flink aan het werk 
gezet. 
Zondag 26 januari j.l. was er de FAMILY  FUN  
DAY. Wat een heerlijke middag hebben we ge-
had in het ESC. 
Rond 10.55 uur was iedereen verzameld in de 
kantine van het ESC waarna we vlak voor 11.00 
uur iedereen welkom heetten en een korte uit-
leg gaven voor de middag. We deelden de deel-
nemers in groepen en hierna volgde de W-up 
met z’n allen. Rond 11.20 uur startte het pro-
gramma waarbij we 10 groepen van ongeveer 8 
personen (senioren en jeugd) en 8 onderdelen 
hadden. Op 2 onderdelen speelden 2 groepen te-
gen elkaar en de andere onderdelen waren on-
derlinge competities. In totaal dus rond de 80 
deelnemers en 12 vrijwilligers die gezamenlijk 
zorgden voor een zeer geslaagd evenement voor 
onze jeugd met ouders en aanhang. Om iets 
voor 14.00 uur hielden we een dank/slotwoord 
aan alle betrokkenen en haalden we Kristel Lips 
voor een kleine huldiging naar voren voor het 
grote prestaties op het open NL kampioenschap 
zwemmen. Iedereen heeft heerlijk gesport en 
de inzet was super, zeker ook bij de ouders! 
Dank gaat uit naar de JC, Patrick Beumer en 
zijn 3 mede studenten van het CIOS, Patrick 
Paul, Rene Kok (stage RSG) Steven Knip en het 
ESC. Maar vooral naar alle deelnemers!!!
Het seizoen van 2014 staat voor de deur en 
we zijn lekker druk met de voorbereidingen 
voor verschillende actiepunten. Begin maart 
gaan Steven en ikzelf op de lagere scholen van 
Enkhuizen groepen 4 en 5 introductielessen ver-
zorgen zodat we de jonge kids actief benaderen 
om vanaf april wellicht op de tennisbanen van 
ETC te kunnen bewonderen. 
Gesproken over jeugd. We gaan zelf een 2-daag-
se applicatie doen voor Tenniskids. 
Dit is een programma om de jeugd vanaf jonge 
leeftijd (4/5 jaar en ouder) goed/beter te kun-
nen begeleiden icm veel enthousiasme en veel 
samenwerking met de ouders. Het is een zeer 
goed en intensief programma met als doel 

niet alleen werving maar vooral behoud van 
de jeugd voor de club. Dit is uiteraard noodza-
kelijk omdat de jeugd de basis is voor de club. 
Ook de jonge bestaande jeugd krijgt hiermee te 
maken omdat we graag willen dat deze groep 
hier ook de voordelen van gaat oppikken. Bin-
nenkort hier meer nieuws over!   
Eind maart gaan we ook weer de uitwisse-
ling met Wognum houden. Ieder jaar is dit een 
terugkerend succes. Ditmaal zullen we op het 
1 jaar nieuwe complex in Wognum de oefen-
wedstrijden tussen een aantal teams van de 
basisschool en het voortgezet onderwijs gaan 
houden. De kinderen die hieraan mee kunnen 
gaan doen zullen via mij en de JC benadert 
gaan worden. Hierover komt de info dus naar 
de mogelijke deelnemers. Op 23 maart as komt 
er een grote OPEN DAG op ETC!!!  
We zijn in volle gang met alle voorbereidingen 
hiervoor maar het beloofd een zeer goed ge-
vulde dag te worden waar we graag veel ten-
nissers/ leden van de club uitnodigen om te ko-
men en mee te doen. Denk aan: presentatie van 
de club, trainingen, veel info, demonstraties, 
kraampjes, alle leeftijden op het park, wedstrij-
den, enz. Het gaat immers om de uitstraling 
van onze eigen club! Uiteraard mag iedereen 
vrienden, familie, buren en vage kennissen 
meenemen want het is voor iedereen! Er komt 
nog veel informatie over dus we hopen zoveel 
mogelijk mensen op het park te zien, U/jullie 
komen toch ook!?

Tot slot: 
De zomertrainingen gaan in de 2e week van 
april starten! 
Inschrijvingen komen al binnen dus informeer 
snel naar de mogelijkheden. 
Alle info hiervoor kunt U in dit clubblad en op 
de site  www.enkhuizertc.nl  vinden. 
Uiteraard kunt U met alle vragen hieromtrent 
bij Steven en mij terecht. U kunt ook een 
mail sturen naar: ruudvhees@enkhuizertc.nl .                              
Er zijn weer vele mogelijkheden en maatwerk!
We hopen jullie allemaal veel te zien op de bui-
tenbanen!

Tennisgroeten, 
Ruud.



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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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!

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!

“Uw mond, mijn zorg”

Mondhygiëniste
Sheila Kruissink

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

Open
      tennisdagen
E.T.C. doet mee aan KNLTB Open Tennisdagen
Zondag 23 maart houd tennisvereniging E.T.C. in Enkhuizen  open huis op hun park. 
Wij hopen dat  alle bestaande leden een bezoek komen brengen deze dag. Nodig voor  deze dag je 
buurman/buurvrouw, familie of kennissen uit om deze dag een bezoek te komen brengen op ons 
park. Dit om er een geslaagde open tennisdag van te maken. De open dag is bedoeld om nieuwe 
en bestaande leden een leuke tennisdag te bezorgen, dus sportkleding aantrekken. Rackets zijn 
eventueel aanwezig. Op het programma staan allerlei tennisactiviteiten voor beginners en gevor-
derden voor alle leeftijden. Maak kennis met tennis op zondag 23 maart van 11:00 uur tot 15:00 uur. 
Op het park zal voor de kinderen ook een springkussen, popcornkraam, clown en limonade aan-
wezig zijn. Voor de volwassen zal de koffie met wat lekkers klaar staan. Op het programma staan 
o.a. demonstratiewedstrijden, Tenniskids op miniveld formaat vanaf 6 jaar, informatiestand, een 
kraam met tennisartikelen, en een speciale aanbieding voor nieuwe leden. Kortom volop activitei-
ten en gezelligheid bij tennisvereniging E.T.C. in Enkhuizen. Wij verwelkomen u graag deze dag.



Zomertrainingen 2014
Met ingang van 7 april zullen Ruud van Hees en Steven Knip de zomertrainingen weer voor ETC 
gaan verzorgen. Iedereen kan zich dus nu inschrijven voor deze zomertrainingen. Lees de voor-
waarden van het lesreglement goed door ivm veel belangrijke informatie!!! We zullen cursussen 
gaan verzorgen voor jong en oud, beginner/ gevorderd en rolstoeltennissers. Net als andere jaren 
zijn er de vaste mogelijkheden qua inschrijven. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden voor starters!!! 
Hieronder zullen we een aantal (bestaande en nieuwe) mogelijkheden duidelijk toelichten. Wan-
neer je in een groep wilt opgeven, overleg dan met je groepje overeenkomstige tijden (De moge-
lijkheden zijn (behalve de buitentrainingen) voor zowel jeugd als senioren van toepassing) MOGE-
LIJKHEDEN  TRAININGEN  ZOMER  2014 soort en duur van de zomertrainingen:   
 
Prijs per persoon  
16 weken 1 uur, 1 baan groep van 4 personen: Zie de inschrijfformulieren  
16 weken 1 uur, 1 baan groep van 6 personen: idem  
16 weken 1 uur, 2 banen groep van 8 personen: idem  
10 weken 1 uur Privétraining: idem  
10 weken 1 uur duotraining: idem  
16 weken 1,5 uur 1 baan groep van 4 personen: idem  
16 weken 1,5 uur, 2 banen groep van 8 personen: idem  
Aangepast naar eigen wens(en) in overleg met trainer: prijs is nader te bepalen.

Toelichting op de opties:        
        
1)Standaard optie op 1 baan. Een hele zomerperiode les in een kleine groep met dus veel aandacht. 
Er kan worden ingegaan op persoonlijke wensen binnen de groep. Zeker voor kinderen ook het 
overwegen waard wanneer er meer aandacht nodig of gewenst is!      
  
2) Variatie op 1 baan met meer personen, zeker voor kinderen al een leuke optie om met minder als  
de standaard 8 kinderen in een groep te zitten waardoor meer aandacht!     
   
3) Standaard en de meest bekende optie waarbij natuurlijk op 2 banen gewerkt gaat worden. Je 
leert makkelijk mensen kennen.         
        
4 en 5) Specifieke trainingen, uiteraard gericht op de persoonlijke wensen. Zeker de moeite waard 
om e.e.a. in te slijpen of de altijd lastige technieken eindelijk onder de knie te krijgen. Wanneer je 
met 2 personen inschrijft zijn de kosten lager, maar is het wel belangrijk dat je een gelijkwaardig 
niveau hebt voor snellere resultaten. Ook is hier het aantal weken aan te passen.    
    
6 en 7) Het is weer mogelijk om je in te schrijven voor een 1,5 uurs training, waarbij we natuur-
lijk niet alleen langer de kern van de training kunnen belichten, maar ook een 2e item kunnen 
belichten of de 1e kern kunnen omzetten tot een partij/ praktijksituatie. Deze vorm werd al jaren 
gebruikt voor selecties omdat je de wedstrijdsituatie natuurlijk prima kunt koppelen binnen je 
training omdat je nu meer tijd hebt. Uiteraard ook voor jeugd geschikt! Natuurlijk is deze vorm 
van trainen met 8 p. over 2 banen!        
        
8) Wanneer er wensen zijn buiten deze opties kan uiteraard altijd io met de trainers een andere 
oplossing zijn! Denk hierbij aan: privétraining voor 5 (of ander aantal) weken, 5 personen ipv 4, 12 
personen ipv 8, noem maar op. Eigenlijk is alles mogelijk!!! 
Niet alle opties staan op het inschrijfformulier, maar na overleg met de trainer is er op het formu-
lier goed aan te geven wat de uiteindelijke wensen zijn. (desnoods op de achterzijde)   
Voor verdere info zie de site:  www.enkhuizertc.nl       
 
Wij hopen dat we jullie deze zomer veel mogen bijbrengen zodat elke leerling blij en veilig deze 
mooi sport blijft beoefenen!        

Tennisgroeten,  Steven Knip, Ruud van Hees



Enkhuizer Tennis Club ETC   

Voor deelname aan de lessen is het lidmaatschap van ETC vereist. Indien je nog geen lid bent dan geldt dit 
formulier tevens als aanmelding voor het lidmaatschap. De wintertrainingen 2014 starten maandag 7 april of 
dinsdag 8 april as. De trainingen worden verzorgd door Ruud van Hees, met ondersteuning van Steven Knip. 
Kijk voor meer info op de site van ETC, onder de TAB Training: www.enkhuizertc.nl.

Naam: Voorletters:

Roepnaam:  ❏ Man ❏ Vrouw

Adres: Geb.datum:

Postcode: Plaats: Tel:  Mobiel:
  
Email: Speelsterkte ES            DS

Al eerder getennist:            jaar. Al lessen gehad:        /         (weken/jaren) Bondsnr. KNLTB 

JEUGDTRAININGEN: 16 lessen op de buitenbanen  van ETC                                                            
❏    1 uur les/groep van 4 personen  voor  16 weken:  € 205 per persoon   
❏    1 uur les/groep van 6 personen  voor  16 weken:  € 135 per persoon      
❏    1 uur les/groep van 8 personen  voor  16 weken: € 100 per persoon   
❏    1½ uur les/groep  van 8 personen  voor  16 weken: € 150 per persoon   
uiteraard zijn in onderling overleg ook andere opties  mogelijk (zie informatie). 
Hiervoor even contact  06-33686251.

*Ik kan niet trainen op: (vul duidelijk de tijden in wanneer je niet  kunt  trainen!)

Maandag: van: ………….uur, tot: ………….uur Dinsdag van: …………uur,  tot:…………….uur

Woensdag: van: ………….uur, tot: ………….uur  Donderdag van: …………uur,  tot:..……..…….uur 

Vrijdag: van: ………….uur, tot: ………….uur  Zaterdag van: …………uur,  tot:.…..………..uur       

aanvullingen of bijzonderheden graag op de achterzijde      MAXIMAAL TWEE VERHINDERINGEN 

Ik wil graag samen trainen met:

Dit  formulier  vóór  22  maart  a.s.  opsturen  of  inleveren  bij: 
Ruud van Hees, Bazillehof  53, 1628 XD te  Hoorn, Telefoon: 06-33686251 e-mail: ruudvhees@enkhuizertc.nl 
(inschrijven per email is mogelijk, echter moet deze voorzien zijn van een ondertekening met pen, dus ge-
scand). Middels ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en 
lesreglement. 

Betaling is alleen mogelijk via een machtiging.
HEEFT U  AL EEN MACHTIGING ONDERTEKEND IN HET VERLEDEN?

Ja dan graag hier aanvinken s.v.p.:     ❏      / Nee dan graag onderstaande invullen:
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Enkhuizer Tennis Club, voor incasso van de contributie en 
zomer- en wintertrainingen, van onderstaande bank rekening af te schrijven.

Bankrekeningnummer IBAN:                                                                

         

Datum:  ….. -……-  2014        Handtekening (ouder)

Enkhuizer Tennis Club ETC   

Voor deelname aan de lessen is het lidmaatschap van ETC vereist. Indien je nog geen lid bent dan geldt dit 
formulier tevens als aanmelding voor het lidmaatschap. De wintertrainingen 2014 starten maandag 7 april of 
dinsdag 8 april as. De trainingen worden verzorgd door Ruud van Hees, met ondersteuning van Steven Knip. 
Kijk voor meer info op de site van ETC, onder de TAB Training: www.enkhuizertc.nl.

Naam: Voorletters:

Roepnaam:  ❏ Man ❏ Vrouw

Adres: Geb.datum:

Postcode: Plaats: Tel:  Mobiel:
  
Email: Speelsterkte ES            DS

Al eerder getennist:            jaar. Al lessen gehad:        /         (weken/jaren) Bondsnr. KNLTB 

SENIOREN TRAININGEN: 16 lessen op de buitenbanen  van ETC                                                            
❏    1 uur les/groep van 4 personen  voor  16 weken:  € 220 per persoon   
❏    1 uur les/groep van 6 personen  voor  16 weken:  € 150 per persoon      
❏    1 uur les/groep van 8 personen  voor  16 weken: € 110 per persoon   
❏    1½ uur les/groep  van 8 personen  voor  16 weken: € 160 per persoon   
uiteraard zijn in onderling overleg ook andere opties  mogelijk (zie informatie). 
Hiervoor even contact  06-33686251.

*Ik kan niet trainen op: (vul duidelijk de tijden in wanneer je niet  kunt  trainen!)

Maandag: van: ………….uur, tot: ………….uur Dinsdag van: …………uur,  tot:…………….uur

Woensdag: van: ………….uur, tot: ………….uur  Donderdag van: …………uur,  tot:..……..…….uur 

Vrijdag: van: ………….uur, tot: ………….uur  Zaterdag van: …………uur,  tot:.…..………..uur       

aanvullingen of bijzonderheden graag op de achterzijde      MAXIMAAL TWEE VERHINDERINGEN 

Ik wil graag samen trainen met:

Dit  formulier  vóór  22  maart  a.s.  opsturen  of  inleveren  bij: 
Ruud van Hees, Bazillehof  53, 1628 XD te  Hoorn, Telefoon: 06-33686251 e-mail: ruudvhees@enkhuizertc.nl 
(inschrijven per email is mogelijk, echter moet deze voorzien zijn van een ondertekening met pen, dus ge-
scand). Middels ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en 
lesreglement. 

Betaling is alleen mogelijk via een machtiging.
HEEFT U  AL EEN MACHTIGING ONDERTEKEND IN HET VERLEDEN?

Ja dan graag hier aanvinken s.v.p.:     ❏      / Nee dan graag onderstaande invullen:
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Enkhuizer Tennis Club, voor incasso van de contributie en 
zomer- en wintertrainingen, van onderstaande bank rekening af te schrijven.

Bankrekeningnummer IBAN:                                                                

         

Datum:  ….. -……-  2014        Handtekening

Inschrijfformulier Jeugd zomerlessen 2014 Inschrijfformulier Senioren zomerlessen 

E.T.C.E.T.C.



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


