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Heerhugowaard
Enkhuizen 072-5714507

CK EUKEN
ENTRUM STEDEBROEC

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

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

Tuincentrum en Hoveniersbedrijf

Maartens

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

BouwBedrijf
SikkenS B.V.

nieuwbouw-verbouw-renovatie

St. Janstraat 32-34
1601 HE Enkhuizen

Telefoon 0228-312258
Fax 0228-315336

www.decohomebloemendaal.nl

DECO HOME ZORGT ER VOOR

DAT U MOOIER WOONT

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

• Alle GSM-aansluitingen

• Verlengingen

• Accesoires

• Alle netwerken mogelijk

Westerstraat 79
1601 AC Enkhuizen
T (0228) 527891

WWW.OPTIE1.NL

3Van de voorzitter
Beste leden,

Het nieuwe jaar is weer begonnen en gelukkig worden de da-
gen alweer wat langer. Op het moment dat ik schrijf zitten we 
midden in februari en zijn vele mensen bezig met carnaval aan 
het vieren of voorbereidingen aan het maken voor de voorjaars-
vakantie. Ondertussen zijn wij al weer druk met het bestuur om 
het komende jaar goed in te vullen.
Ik wil als eerste terugkomen op de keuze die gemaakt is door 
meerderheid van stemmen door onze leden voor de uitbreiding 
van de tennisbanen. Hierbij vind ik het duidelijk om een korte 
weergave te geven van de stappen die het bestuur heeft geno-
men om zo onafhankelijk mogelijk een goede keuze te maken.
Als eerste hebben wij een commissie in het leven geroepen om 
uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om de beste keuze te 
maken, rekening houdend met ondergrond, kosten, onderhoud, 
levensduur en de totale investering die genomen moet worden. 
Deze commissie heeft een voorstel aan het bestuur gedaan met 
alle onderzoeksrapporten erbij.
Nadat de commissie zijn aanbevelingen had gedaan, zijn er 
door het bestuur drie keuzes uit voortgekomen, te weten gravel, 
kunstgras, en een combinatie.
De volgende stap was om de leden hier zelf een mening over te 
geven doormiddel van een enquete.
De uitslag van de enquete hebben wij tijdens de jaarvergadering 
welke half december is gehouden, gepresenteerd en door middel 
van stemming is het besluit gevallen. De keuze is met meerder-
heid gevallen voor gravel.  En dit is definitief vastgelegd.
Helaas is het niet mogelijk het iedereen naar de zin te maken, 
echter ons besluit hebben we zo democratisch mogelijk geno-
men waarbij iedereen zijn stemrecht heeft kunnen gebruiken. 
Als iemand meer wilt weten over de keuze mogelijkheden dan 
kan deze opgevraagd worden bij Gerrit Harlaar.
Tot slot wil ik de commissie onder leiding van Gerrit Harlaar 
samen met Jan Haak, Ruud van Hees en Gerrit Stam bedanken 
voor hun enorme inzet wat heeft bijgedragen tot een gedegen 
onafhankelijk onderzoek, waardoor wij met elkaar tot de juiste 
keuze zijn komen.
Verdere zaken die door het bestuur onder de aandacht zijn, zijn 
de asbest platen die op de bijgebouwen zitten en binnenkort 
door de gemeente worden vervangen. We overwegen om ze te 
laten vervangen door zonnepanelen maar hierover later meer.
Ik wens iedereen nu al een mooi tennis seizoen waarbij we met 
ons allen moeten koesteren wat we als club met elkaar hebben! 
Dat is een gegeven én noemenswaardig. Succes aan allen.

Arno Damhuis 
Voorzitter ETC
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Schooltijd
Ik was op de openbare lagere school A aan de Kuipersdijk. In de vierde klas hadden we les van 
meester Piet Lub. Deze man was een uitstekende meester want hij kon alles heel goed uitleggen. 
Op een dag verzocht hij mij uit de bank op te staan. Mijn buurman Bert had uitleg nodig voor een 
vraagstuk. Deze jongen was wat je noemt enigszins gezet. Tijdens de uitleg tilde hij echter zijn 
linkerbil op en helde iets naar rechts. Het gevolg was een luid klinkend onfatsoenlijk geluid, een 
zognaamde klapschet dus die onze meneer Lub vol trof. “Zo zei” hij stoïcijns tegen Bert “ terwijl 
hij wees naar de lokaaldeur vertrek maar want de boot naar Stavoren toetert ook als hij vertrekt” 
Later had ik meneer Lub weer als leraar op de openbare ULO. Bij zijn aantreden,toen ik in de derde 
klas zat,gingen onze cijfers met sprongen omhoog en datkwam niet omdat wij plotseling intelli-
genter waren geworden. Bert was reeds lang uit mijn gezichtsveld verdwenen en ik rook hem ook 
niet meer. Ik droom nog wel eens van hem maar alleen als ik zwaar getafeld heb.

     

Ik moet echter nog weer verder terug in de tijd. De kleuterschooltijd. Mijn moeder bracht me er 
heen. De juf wees mij een plek waar ik mijn jas op kon hangen in de gang. Tot mijn ergernis was 
het beestje wat ik aantrof boven het haakje een kameel. Ook was matjes vlechten zeker niet mijn 
ding en op dat moment besloot ik dat dit voor mij de deur dicht deed en hield mijn jas ook voort-
aan bij me. De juf ontdekte het en sommeerde mij de kapstok te bezoeken. Ik gaf uitvoering aan 
de opdracht en verliet het pand om mijn vertier buiten te zoeken. Iemand had mij echter gezien in 
de buurt van de Noorderweg. Toen hij dat aan mijn moeder vertelde zei zij: “dat kan niet, want hij 
zit op school” en op de schoolfoto stond ik wel, Uitkijkend naar een ontsnappings route dat wel.

Krinkeltje

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

Kleuterschool 1942 
Gesitueerd naast de Oude Bosschool aan het Zuiderkerkplein.
Juf. Elly Kooiman Achterste rij v.l.n.r.:Piet Kofman-Piet v.d.Heide-Fransje de Jong-Jan Launsbach-Jacob van Bezooyen-Kees 
Visser-Hans Woudstra-Roel Loots-Jo Jan Bloemendaal-Jetty de Swart-Maarten Kouwenhoven-Gerrit Schuit-Grietje Klopper-
Gerrit Klooster-Diewertje Peerdeman-Wim van Dok-Jan Appel-Dick Groenewoud-Jan Lub-en Jan Rob Zittend aan de tafel: Nel 
Kok-Thea Visser-Netty Louwerman-.. Ruiter en Frida Bos.
Zittend: Bert Homan-Wim Gorter-Trijnie Heering-Nel Korfmaker-Joke Goos-Greethe Roosendaal-Dinie Groenewoud-Jan Blom-
Diewertje Planting-Klaas Jongejeugd-Wim Volgers(boven)-Vok Vis-Guus Volgers



aaNNEMERS Dat Staat!

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

TaxicenTrale 
wesTfriesland

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

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

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

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

Thermo onderkleding
Fleece
Soft shell's
Falke sokken

Gaastra
Tenson
Hood
Mat de misaine
Helly-Hansen

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

staat garant voor vakmanschap

uitdeuken zonder spuiten
(bij kleine schades)

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

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

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

www.hogendoornautoschade.nl

 

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

Onze merken:

S. Oliver

Tom Tailor Woman

Angels Jeanswear

Spoom jassen

Another Woman

Ultimate Miks

Westerstraat 163
1601 AG Enkhuizen
Telefoon 0228-319150

www.modusmode.nl

GOED EN NIET TE DUUR

DAGHAPPEN
MENU’S
OOK VEGETARISCH

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

De blessurehoek
Wie : Marianne van de Haak
Leeftijd : 66 jaar
Blessure : Peesirritatie van Quervain (de pezen van de duim zijn geïrriteerd, de zijkant 
   onder de duim is pijnlijk)
Hoe lang : augustus 2014
Medisch circuit : huisarts, 1e hulp, röntgenfoto, medicijnen tegen ontsteking, 
   gipsbrace via de traumapoli, fysiotherapie, weer terug naar specialist en 
   uiteindelijk naar de Handkliniek van Dr. Kuypers in Hoorn.
Prognose : Deze blessure kan overgaan maar heeft wel een grote kans op herhaling 

Naast dat Marian altijd actief bezig is in de kantine, 
slaat ze ook graag een balletje. Daar is helaas in au-
gustus 2014 een einde gekomen. Marian reanimeerde 
in augustus een man (die het overigens niet heeft ge-
haald) en hield daar een zere pols/hand aan over. Na 
een bezoek aan de huisarts Pim Grootenboers werd 
ze doorgestuurd naar de 1e hulp. Er werd een rönt-
genfoto gemaakt en geconstateerd dat er botsplin-
ters en een ontsteking aanwezig waren.  Marian 
kreeg medicijnen tegen de ontsteking. Toen deze me-
dicijnen niet hielpen is Marian teruggegaan naar het 
ziekenhuis, ditmaal naar de traumapoli. Ze kreeg hier 
(vast) gips aangemeten en moest hier 3 weken mee 
rondlopen. De pijn bleef. Na 3 weken werd het gips 
verwijderd en vervangen door een brace, deze moest 
Marian 4,5 week dragen. Fysiotherapie leek enigszins 
verlichting te bieden, maar dit was een ijdele hoop. 

Toen ze daarna terugkeerde naar het ziekenhuis omdat de kwaal nog steeds niet was verholpen 
werd wederom gips aangemeten. Deze gipshand kon wel gemakkelijk verwijderd worden (zat met 
klittenband vast). Deze heeft ze 3,5 week gedragen. De specialist had haar al een operatie in het 
vooruitzicht gesteld als deze rustperiode ook geen soelaas bood. Marian had haar vertrouwen een 
beetje verloren in het ziekenhuis in Hoorn en heeft vervolgens een afspraak gemaakt bij Dr. Kuy-
pers van de Handkliniek in Hoorn. Dr. Kuypers vertelde dat zij een zeer hardnekkige blessure heeft 
en stelde haar een injectie met corticosteroïd (onstekingsremmer) voor. Deze injectie heeft Marian 
12 februari gekregen. Zij moet nu 3 weken absolute rust houden, maar hoeft geen brace meer te 
dragen. Haar duim moet ze wel bewegen. Over 4 weken neemt Dr. Kuypers weer contact met haar 
op. Mocht deze injectie toch niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd dan zal alsnog een 
operatie volgen, maar ook deze is niet zonder risico.
Marian gaat er zelf vanuit dat zij deze zomer weer op de tennisbaan staat.

Ilse

Ruimte 
voor uw 
advertentie

Aan alle leden van ETC,     
                                                                                                                                             

Het WFK 2015 wordt gespeeld in week 25!!

We spelen het open toernooi dus een week eerder, van 13 t/m 21 juni.

Schrijf het alvast in je agenda. 

Groeten WFK- commissie.
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Berichtje van de kantine
commissie

We gaan weer starten met het ophalen van 
de pasjes, en het invullen van de kantinedien-
sten.

Ophaal-, invuldata:
Zaterdag  21 maart van 13.30 tot 16.00 uur.
Maandag  23 maart van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag  28 maart van 13.30 tot 16.00 uur.

Uiteraard kan je ook weer gaan bellen met 
ons vaste koppel, Gerda en Hans de Weerdt 
om alvast je diensten in te vullen.
Telefoon 0228513942. Er kan gebeld worden tot 
19 maart.
Wij wensen jullie allemaal een heel fijn en 
sportief seizoen toe,
De kantine commissie

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

Alcohol
Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe alcohol 
wet. Dit houdt in dat er geen alcohol ver-
kocht mag worden, aan personen onder de 18 

jaar, en is het ook verboden om aan personen 
boven de 18 jaar te verkopen die het bijv. voor 
iemand onder de 18 jaar wil halen. We vra-
gen je aandacht om hier goed op te letten, 
en verzoeken ouders om voor het kopen van 
alcoholische dranken niet de kinderen (onder 
de 18) naar de bar te sturen, maar zij hiervoor 
zelf hun alcoholische drank te halen.
De boetes die hiervoor zijn opgelegd zijn 
niet gering te beginnen bij 1000 euro voor de 
eerste boete, en bij de volgende constatering 
wordt de tap vergunning in getrokken. Wij 
vragen je om bij twijfel te vragen naar hun 
identiteitsbewijs. Geen bewijs aanwezig: niet 
tappen.

De Kantine Commissie

COLUMN

Wie het kleine niet eert....
-Mooie trui Paul- sprak collega Mart Smeets, 
-zeker van de Zeeman?- Hij leunde behaaglijk 
achterover, liet het volgende plaatje opzetten, 
dat hem zojuist was aangereikt door profes-
sor Leo, en deed net of-ie er verstand van 
had. Mart zat vol rake opmerkingen. -Rustig 
Paul- bijvoorbeeld. Ik zat toen al langer in 
het muziekpresentatievak dan hij en Leo bij 
elkaar, maar ik moest me rustig houden...Of 
die keer toen hij niet begreep dat ik een klein 
bluegrassfestivalletje liet prevaleren boven 
Pinkpop. -integriteit, Mart- , sprak ik smalend.
Ik verkies een goedkope trui vaak boven een 
merkstuk, John Prine boven Lady Gaga, Dan 
Wanders boven Karel Appel. Namen zeggen me  
net zo weinig als Gordon en zijn toppers in het 
kwadraat. Ik kies voor het kleine, niet het gro-
te. Mijn stadje kan me niet klein genoeg zijn, 
in een klas horen nooit meer dan 15 leerlingen 
te zitten, radiostations in de sixties waren 
beter omdat ze kleiner waren. Het wordt nooit 
wat met me, en daar ben ik trots op. Geef mij 
maar een klein ploegje min of meer fanatieke 
tennissers, daar op het vaak zo gezellige plekje 
aan de rand van Enkhuizen. Voor Federer maak 
ik misschien een uitzondering, maar al die 
ellenlange uitputtingsslagen van de powerten-
nistoppers op t.v. dat is toch niet om uit te 
zien?  Kijk ik nog liever naar die mooie truien 
van Mart, dat keurig gestreken overhemd, 
dat altijd aan een knaapje in zijn auto hing, 
naar zijn vrouw..Zo, klaar. heerlijk zo’n welge-
meende column.... behaaglijk ga ik op de bank 
hangen en zet de t.v. aan.  Djokovic....Jezus....
wat een bal...en nog subtiel ook....en zo slaat 
een van die vermaledijde toppers m’n column-
pje weer eens finaal aan flarden.... 

Paul

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 11 mei 2015. 
U kunt uw kopij sturen naar 
redactie@enkhuizertc.nl 

Uit de wandelgangen
Onze groundsman Jan v.d.Haak zag op de HO-
RECAVA een mogelijkheid om goedkoper bier 
te kunnen schenken in de kantine. Of dat ook 
gaat gebeuren bij ons is nog niet bekend. 

Vrijwilligersavond weer geslaagd. 
Er waren er iets minder dan verleden jaar 
maar dat mocht de pret niet drukken. De 
nieuwjaarsreceptie voor onze vrijwilligers 
vond dit keer plaats in de Dubliner aan het 
Venedie. Zaterdag 17 januari waren de geani-
meerde gesprekken niet van de lucht en vond 
ik zelfs nog een gaatje om met mijn oude 
makker Menno Bruin een muzikaal duitje 
in het zakje te doen. Meegezongen werd er 
vooral weer bij de Beatlenummers, en dat zijn 
vaak niet de minste. 

* “Weinig dames”, hoorde ik iemand zeggen in 
de kantine tijdens de tossochtend voor oude-
ren. Dus dames....   

Paul   



De regels van het tennisspel zijn in de loop der 

jaren voortdurend veranderd, lees er ons stukje 

over de geschiedenis van het tennis maar op 

na. Binnenkort gaat er waarschijnlijk weer iets 

veranderen. Roger Federer, en Lleyton Hewitt 

hebben ze al uitgeprobeerd, de nieuwe regels. 

Hier zijn ze:  

Vier aanpassingen
Het spelformat bevat tijdens dit experiment 

vier belangrijke nieuwe tennisregels ten opzich-

tige van de huidige spelregels, te weten:

1  er wordt doorgespeeld na een netservice

2 bij een stand van 40-40 wordt een beslissend 

punt gespeeld

3  een set tot vier games en

4 bij 3-3 wordt een tiebreak gespeeld tot 5 punten

Een beslissend punt bij 40-40 zowel als het spe-

len van een match tiebreak als derde set (tot de 

10 punten), worden al sinds 2008 op het hoog-

ste niveau toegepast in het dubbelspel, om de 

snelheid van het tennisspel te bevorderen. Het 

doorspelen bij een netservice is al een paar jaar 

op lagere niveauís getest maar nog niet ieder-

een is ervan overtuigd dat het tennis hierdoor 

aantrekkelijker wordt.

Voorlopig doen we het nog op de oude ver-

trouwde manier. Maar kennen we alle regels 

wel? Hieronder een stukje van de KNLTB:

De gewone tennisspelregels zoals de puntentel-

ling, netfouten en voetfouten zijn waarschijn-

lijk wel bij je bekend. Misschien ben je zelfs wel 

op de hoogte van de verplichte afmetingen van 

de baan en de hoogte van het net. Maar wist 

je dat je (soms) een bal aan de andere kant van 

het net mag slaan? Als een bal stuit aan jouw 

kant van het net en zoveel effect heeft dat hij 

direct weer “terugschiet” naar de andere kant 

van het net, is dat de enige keer dat u over het 

net mag reiken om te proberen de bal te slaan. 

(KNLTB)

ABN/AMRO Toernooi 2015
Ook dit jaar werd het bestuur weer verblijd met een uit-

nodiging voor het fameuze ABN/AMRO toernooi. Gerrit 

(Stam) en ik wilden graag heen, maar we hebben toch 

eerst de andere bestuursleden nog even in de gelegenheid 

gesteld om te reageren, gelukkig het bleef stil. Er kwam 

door de griep (Gerrit) nog bijna een kink in de kabel, maar 

Gerrit vond zich genoeg hersteld om af te reizen naar (het 

lelijke) Rotterdam. Op vrijdag de dertiende vertrokken 

we, niet geheel zonder risico naar 010. In het mooie Ahoy werden we ontvangen in de “conference 

room”. Toespraken door o.a. de KNLTB, Esther Vergeer, de sponsor en Richard Krajicek brachten de 

volgende onderwerpen aan het licht:

- In Nederland wordt er veel minder op gravel gespeeld dan in de ons omringende landen, Neder-

land 45%, Duitsland 96%, België 85%;

- Naast voor de tenniskids, zijn er ook voor senioren andere tennisballen, waardoor het blessure-

leed kan worden gereduceerd;

- Van de sporten die beoefend worden door personen boven de 35 jaar, is tennis de grootste 

sport in deze leeftijdscategorie;

- Jonge talenten worden begeleid door Richard Krajicek, rolstoeltalenten door Esther Vergeer, 

deze zijn echter moeilijk te vinden. De KNLTB pleit voor promotie van rolstoeltennis of G-ten-

nis;

- Promotie voor iets meer persoonlijke begeleiding van nieuwe leden (want hier is nogal wat 

verloop in).

Na deze interessante woorden kregen we een eenvoudig  maar goede lunch. Met enig tempo heb-

ben we die naar binnen gewerkt, want Berdych stond zich al warm te slaan tegen Monfils, en dat 

wilden wij natuurlijk niet missen.  Het werd een eenvoudige wedstrijd voor Berdych, maar het 

publiek werd zo nu en dan wel getrakteerd op fantastische rally’s. Met 6-1 6-4 plaatste Berdych zich 

voor de halve finale. 

Daarna mocht Murray, zijn van te voren “makkelijke” partij tegen Gilles Simon afwerken. Dit liep 

echter geheel anders af. Simon was zo vast als een huis en Murray sloeg veel onnodige fouten. Dit 

kwam hem duur te staan en hij ging de teil in met 4-6 2-6. 

Omdat het 2 wat korte partijen waren hebben we nog wat rondgekeken in het sportpaleis en 

zagen hoe Wawrinka zijn trainingspartij afwerkte. Daar bleek dat wij niet de enige Enkhuizers 

waren die naar Rotterdam waren afgereisd, want daar liepen ook Harry Posthumius, Theo Kok en 

Edwin de Vries. Nog even een koppie voordat we vertrokken naar onze dochter Kelly in Lekkerkerk.  

Dat is altijd een gezellige combinatie zo dicht bij elkaar. 

Het was weer een leuke dag en ik kan iedereen aanraden om ook eens de toppers van dichtbij te 

bekijken, dat is toch wel een bijzondere beleving.

Ilse Rienderhoff

Over nieuwe en oude regels

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
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Tennis; het is een prachtige sport. Drie uur kij-
ken naar een mooie wedstrijd, ik doe het graag. 
Toch zijn er ook mindere punten. Djokovic die 
de bal voor iedere service vijftien keer stuitert, 
of nog erger Nadal. Hij heeft een reeks aan ir-
ritante rituelen. Constant plukken aan zijn kle-
ding en zijn haar. Zoals de Volkskrant het ooit 
mooi omschreef ‘Als de billen vrij zijn serveert 
Nadal’. Maar daar wil ik het niet over hebben. 
Wel over het kreunen van met name vrouwe-
lijke speelsters. Bij iedere slag klinken geluiden 

waar ze zelfs in een bepaald genre (volwassen) 
films nog van zouden schrikken.
In mijn herinnering begon het ooit met Moncia 
Seles. Maar inmiddels hebben meerdere speel-
sters het geperfectioneerd. Bijvoorbeeld Maria 
Sharapova. De Russische is een fantastische 
tennisster waardoor we helaas meerdere wed-
strijden naar haar ‘geweld’ moeten luisteren. 
Volgens een meting is ze goed voor 101 (!) deci-
bel. Voor de mensen voor wie dat, net als ikzelf, 
weinig zegt heb ik wat vergelijkbare geluiden 
opgezocht. Het wordt omschreven als ‘zeer luid’ 
en kan bij langdurig aanhouden ‘gehoorbescha-
diging’ veroorzaken. Een kreun van Sharapova 
klinkt hetzelfde als een zware vuilniswagen 
die voorbij rijdt, vuurwerk dat ontploft of een 
pneumatische beitel. Menig muziekinstrument 
komt niet aan het volume van de Russin. En 
wat het nut is van het kreunen? Ook Sharapova 
zelf weet het niet. ‘Ik heb geen idee wat de 
functie van het kreunen is. Als ik begin te spe-
len dan behoort het tot mijn automatismen. Ik 
heb nooit geprobeerd om er mee te stoppen’, zo 
vertelde ze vorig jaar tijdens een interview.
Maar er is goed nieuws. Tennisbond WTA is er 
ook klaar me. Zo moeten jeugdspeelsters die te 
hard kreunen moeten een programma volgens 
om het af te leren. En daar kan zelfs Sharapova 

zich in vinden. Zij ondersteunt de campagne. Er 
zou zelfs een meter komen voor de scheidsrech-
ter. Kreun je te hard dan word je bestraft. Het 
klinkt mooi, maar is het probleem opgelost? 
Nee, zeker niet. Want vergeet Monica Seles, 
vergeet Maria Sharapova. De absolute konin-
gin, keizerin en godmother, of ‘screemqueen’ 
van het kreunen is de 21-jarige Michelle Larcher 
de Brito uit Portugal. Ik kan het geluid wat zij 
maakt niet eens omschrijven, maar zoek het 
eens op via Youtube. Na één ralley ben je al 

klaar met de bizarre klanken die zij uitslaat. Je 
zou maar voor veel geld een kaartje hebben ge-
kocht en daar anderhalf uur naar moeten luis-
teren. Volgens haar coach Nick Bollettieri helpt 
het haar concentreren, maar het is natuurlijk 
misdadig. Kijk vooral het flimpje eens van de 
wedstrijd tussen Larcher de Brito en Sharapova 
op Wimbledon. Probeer je dan nog maar een op 
het tennissen te concentreren.
Behalve dat het geluid irritant is, is het ook 
nog eens hard, heel hard. Maar liefst 107 de-
cibel, oftewel extreem luid. Verglijkbaar met 
een F16 op 150 meter hoogte, het schreeuwen 
in iemands oor, een gemiddeld orkest of een 
disco. En niet eens heel veel zachter dan een 
rockconcert. Daar moet natuurlijk een eind aan 
komen. Als is ze dat zelf niet van plan zo liet ze 
weten tijdens een interview. “Ik ben hier voor 
mezelf en niet om voor anderen stil te zijn. Als 
mensen in het publiek het vervelend vinden dat 
ik kreun kunnen ze altijd weggaan. En als ze 
me een boete willen geven doen ze dat maar. 
Ik betaal liever een boete dan dat ik verlies’. Ge-
lukkig maar dat de nummer 138 van de wereld 
regelmatig vroegtijdig wordt uitgeschakeld op 
toernooien. En laten we dat vooral zo houden. 

Maarten Edelenbosch

Kreunen



 

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

Tegenwind bij de baankeuze  
Het valt soms niet mee voor een man op leef-

tijd. Maar ik moet het halen. Als er iets is dat ik 

me niet laat ontnemen is het toch wel de jaar-

vergadering. Regen en wind schud ik van me af 

als een pluisje op m’n witte blazer. 

En dan ben ik er, onze gezellige kantine, poe 

poe....

Gerard is er al, Simon zie ik ook, om van de im-

mer aanwezige Jan maar te zwijgen....Maar zijn 

er genoeg? Ik had van iemand uit het bestuur 

vernomen dat de enquete die gehouden is ma-

tig werd ingevuld. En dat de stemming op de 

jaarvergadering bepalend zou worden. 

Was het dan allemaal zo belangrijk? Wat kon 

mij het schelen hoeveel banen er komen? Als 

ik maar een beetje meppen kan. Tja, het is 

geen wereldprobleem, maar tossen doe ik 

drie maal in de week. En ‘s winters zijn er dan 

vaak te weinig banen, vooral bij mooi weer. 

Ook de niet-tossers hebben daar dan mee te 

maken. Dus waarom niet wat extra grasba-

nen erbij? Iets duurder op de korte termijn 

misschien,maar kan bruin dat echt niet trek-

ken? En zo’n stuk of drie gravelbanen voor de 

betere tennissers blijven er dan ook nog over...

Dan is het zover. Na de zoveelste koffie (die 

trouwens uitstekend smaakt) komt Ruud uit-

leggen wat de adviescommissie precies onder-

zocht heeft en wat de bevindingen zijn. Daarbij 

wordt het duidelijk dat de nieuwe gravel het 

niet wordt. Daar is nog niet genoeg onderzoek 

naar gedaan, blijft het spul na langere tijd wel 

goed bijvoorbeeld? Daarna maakt Arno de uit-

slag van de enquete openbaar. Van de 631 leden 

hebben er 14 geen e-mailadres. 134 hebben de 

enquete ingevuld. (rond de 20 procent). 

47,8 procent is voor handhaving van de bestaan-

de situatie. 

32,1 procent is voor vervanging van 2 gravelba-

nen door kunstgrasbanen (3 banen blijven dan 

gravel), en 

20,1 procent is voor totale vervanging van gravel 

door kunstgras.

47,8 is de meerderheid, maar lang niet iedereen 

deed aan de enquete, hetgeen het bestuur wel 

uitdrukkelijk heeft verzocht. De uiteindelijke 

besluitvorming vindt trouwens toch plaats 

tijdens de jaarvergadering.  “Wie is er tegen de 

uitkomst van de enquete?”, schalt er door het 

clubhuis. “Iedereen”, doe ik aan wishful thin-

king, en ik juich al.  Maar slechts een stuk of 

tien mensen steekt de vinger op. “Dan kozen 

we voor handhaving van de bestaande situatie”, 

klinkt het. Moeite om de andersdenkenden of 

de stemonthouders hun vingers te laten opste-

ken wordt er niet eens meer genomen. Het is 

duidelijk, de meerderheid zwijgt instemmend, 

de uitslag van de enquete wordt nu ook de 

uiteindelijke uitslag. Tja, dan hadden er maar 

meer kunstgrasliefhebbers naar de jaarvergade-

ring moeten komen. “Joh, je had moeten laten 

overstemmen”, hoor ik later. Ik wist helemaal 

niet dat dat mogelijk was, misschien was ik 

ook weer te verlegen....  

Op de terugweg valt het fietsen een stuk 

zwaarder. Wat fiets ik toch alleen en langzaam. 

En wat is die tegenwind hard....  

Paul  

Reakties naar: redactie@enkhuizertc.nl    



Het spelletje wat wij spelen en tennis noe-
men heeft uiteraard ook een begin gehad. 
In dit artikel het ontstaan, de eerste kleding  
en de gebruikte rackets.

TENNIS,       
In de grijze Middeleeuwen speelde men aan 
het Franse hof een balspel, ‘jeu de paume’ge-
heten, dat als voorloper van het huidige tennis 
beschouwd kan worden. Omdat de bal – ge-
vlochten of van wol – met de hand (la paume = 
handpalm) heen en weer geslagen werd zonder 
dat ie de grond raakte had het veel weg van het 
kaatsen. De uitroep ‘tenez’ (houd ‘m tegen) werd 
daarbij veelvuldig gebruikt. Toen het naar En-
geland overwaaide verfomfaaiden die ‘tenez’ tot 
tennis, een naam die duurzaam zou blijken en 
uiteindelijk ook door de Fransen werd overge-
nomen.  De telling is ook van Gallische afkomst. 
De Franse edellieden speelden om een geldstuk 
van 60 eenheden. Wie het eerst  4 goede sla-
gen had won, elke slag was dus 15 eenheden 
waard :  0 – 15 – 30 – 45 – 60. Op den duur werd 
45 ten dele ingeslikt tot 40. Deuce is een vrije 
Engelse vertaling van ‘deux à jouer’ en ‘l oeuf ’ 
komt van de ronding van een ei. De Engelsen 
hebben daar gemakshalve ‘love’ van gemaakt.
Eerst speelde men dus met de hand en als dat 
pijn ging doen deed men een handschoen aan, 
later voorzien van een netwerk. En dat leidde 
weer tot een soort bespanning aan het uiteinde 
van een stok. Het begin van de evolutie van het 
tennisracket. Nadat tennis op overdekte banen 
(courttennis) en op grasbanen (lawntennis) 
talloze oorlogen ( de Engelsen voerden er vele, 
o.a. met De Nederlanden) had overleefd kwam 
het tot het gedenkwaardige jaar 1874. Ene ma-
joor Wingfield zette toen zo goed en zo kwaad 
als het kon een aantal spelregels op papier. 
En‘the all England Croquet and Lawn Tennis 
Club´ achtte de tijd rijp om de eerste kampi-
oenschappen op de banen van Wimbledon te 
organiseren.  In 1877 was het zover, 22 kerels  (er 
werden alleen herenenkels gespeeld), gestoken 
in gestreepte truien en knickebockers bestreden 
elkaar met peervormige rackets en ballen, wier 
enige verdienste was dat ze rond waren.  Het 
was volslagen ander tennis dan wij gewend 
zijn. Het net was aan de kanten 1.45 meter en 
in het midden 0.99 meter hoog en de spelregels 
bevatten zoveel ruimte voor grappen en grollen 
dat het begrip tennis en circus dicht bij elkaar 
lagen. Ene Spencer W.Gore was de eerste Wim-
bledonwinnaar. 

Kleding      
Tot en met de twintiger jaren van de vorige 
eeuw was een speelster gekleed in een long-
seize rok, dito kousen en ruime bloes. Mannen 
droegen decente, slobberige witte lange broe-
ken voorzien van bretels om e.e.a. ordentelijk 
op z’n plaats te houden. Een strooien hoed werd 
ook veelvuldig gedragen. De illustere Francaise 
Suzanne Lenglen maakte geschiedenis met haar 
‘uitdagende’ kleding. Kousen tot even boven de 
knie met fraaie kousenbanden opgehouden. Het 
effect was duidelijk, iedere actie van haar werd 
geïllustreerd met een stuk ‘vrouwelijk bloot’. 
En bloot was een satansartikel in de puriteinse 
ogen van die tijd. Het paste geenszins in de 
gedistingeerde ambiance van het toenmalige 
tennis.  Maar ze had wel iets losgemaakt, de ex-
hibitionistische trend was niet meer te stuiten. 
Toen in 1929 de Zuidafrikaanse Tapscott zonder 
lange kousen binnen de lijnen verscheen was 
de schok al minder, alleen de umpire knipperde 
even met de ogen. De weg naar korte rokken 
en blote benen lag open en het manvolk volgde 
op korte afstand. Er werd wel in witte kleding 
gespeeld (nog steeds verplicht op Wimbledon) 
maar geleidelijk aan werd de kleding ook mo-
debewuster en kleurrijker. Toptennissers spelen 
in tenues die door hun sponsors worden gepro-
moot  en die we veelvuldig op de hedendaagse 
tennisbanen tegenkomen.

Rackets             (bron: Wikipedia) 
Na de eerdergenoemde bespanning aan het uit-
einde van een stok heeft het racket uiteindelijk 
zijn huidige vorm gekregen. Eerst van hout met 
snaren van een soort garen en later met natuur-
lijke materialen  (darmen) . In de jaren zeventig 
kwamen de eerste aluminium rackets, er zijn 
korte tijd zelfs stalen rackets geweest maar na 
de introductie van composiet rond 1980 werd 
dat de standaard voor het hedendaagse racket. 
De snaren zijn tegenwoordig voornamelijk van 
synthetisch materiaal  omdat dat veel duurza-
mer en goedkoper is. Wanneer de snaren dich-
ter op elkaar geplaatst worden levert dit nauw-
keurige slagen op terwijl een ‘open’ patroon 
krachtiger slagen geeft. Naast het patroon heeft 
ook de spanning van de snaren invloed op de 
slag : slappere snaren geven krachtige slagen – 
strakkere snaren geven meer controle doordat 
de bal contact heeft met de snaren. De opper-
vlakte van het racket was vroeger ca. 550 cm2. 
Naar verluidt heeft een fabrikant van rackets 
en skies het blad vergroot om beter te kunnen 
spelen. De regels zijn later daarop aangepast. 
Er zijn heden ten dage vele rackets van allerlei 
merken te koop.

Ferry Verboom,

ETC
       het verleden (4)

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!

W e s t e r s t r a a t  3 7 - 3 9 ,  E n k h u i z e n  -  T e l .  0 2 2 8 - 3 1 5 5 4 4  -  d e w i t b e e l d g e l u i d . n l

Project1:Opmaak 1  24-1-2009  16:27  Pagina 1

Van de penningmeester
Helaas kon ik wegens ziekte (stevige griep met longontsteking) niet op de jaarvergadering aanwe-
zig zijn. Maar inmiddels ben ik weer volledig in bedrijf. Er zijn een paar zaken waar ik wat infor-
matie over kan geven. 

Zonnepanelen
De vorig jaar geplaatste zonnepanelen beginnen hun rendement op te leveren. Inmiddels hebben 
we (na 10 maanden) al 6300 kW bespaart. Dat scheelde dus al flink in de energierekening over 
2014. Het plan om op het (groundsman)pand zonnepanelen te plaatsen is door de ledenvergade-
ring goedgekeurd. Helaas kan daar nu nog niet tot plaatsing worden overgegaan omdat eerst de 
noodzakelijke asbestsanering moet worden uitgevoerd door de gemeente. Het dak bestaat name-
lijk uit asbesthoudend materiaal. (Eternit – golfplaten). Wij hebben vorig jaar bij de gemeente een 
verzoek ingediend om zo spoedig mogelijk het betreffende dak te vervangen. Een asbestinventari-
satie heeft de gemeente intussen laten uitvoeren. Hopelijk kunne we de panelen dit voorjaar nog 
plaatsen. Wordt vervolgd.

Vervanging gravelbanen
In overleg met de gemeente Enkhuizen heeft de firma KIWA Isa Sport B.V. opdracht om gekregen 
om onderzoek te doen naar de status van de gravelbanen. Naar de uitkomst van dat onderzoek zal 
een aanvraag worden samengesteld voor de aannemers die in aanmerking komen voor het doen 
van een aanbieding.
Daarna wordt in overleg met de gemeente bepaald wanneer en door wie de klus zal worden uit-
gevoerd. Dat wordt najaar 2015 of voorjaar 2016. Het bestuur heeft voorkeur voor het najaar uitge-
sproken. Wordt vervolgd.

Reaniamtiecursus
We gaan evenals in voorgaande jaren weer een 
reanimatie cursus organiseren. De cursus wordt 
gegeven in de kantine. Docent is de heer Jacco 
Zalm die op zeer kundige  en professionele wijze 
uitlegt hoe te handelen bij een hartstilstand. 
Iedereen mag deelnemen. De cursus is gratis. 
Degenen die al eerder op cursus zijn geweest 
mogen op herhaling om de wellicht wat weg-
gezakte kennis weer op te frissen. Over data en 
tijdstippen volgt nog nader bericht per email en 
op de website van ETC. 

Overige zaken
De incasso van de contributie is in volle gang en zal bij het bezorgen van deze “service” weer zijn 
afgerond. Van de gemeente Enkhuizen hebben we weer de jaarlijkse subsidie van € 4500 mogen 
ontvangen. Waarvoor onze hartelijk dank. De restitutie van 50% van de energiebelasting € 1275 is 
ook weer ontvangen. Verder mochten we dit jaar, dank zij de inspanningen van enkele clubleden 
en dank zij de deelnemers die één of meer loten hebben gekocht, een bedrag van € 981 in ont-
vangst nemen inzake de Grote Clubactie. 

Gerrit Harlaar



Data Clubkampioenschappen senioren 2015
De data voor de clubkampioenschappen senioren alsmede het opening en sluitingstoer-

nooi zijn bekend. Schrijf deze data in uw agenda, zodat u er rekening mee kan houden 

met het plannen van uw overige activiteiten.

Openingstoernooi  28 maart van 17.00 – einde

Clubkampioenschappen Dubbel  27 juni t/m 5 juli

Clubkampioenschappen Enkel  15 t/m 23 augustus

Clubkampioenschappen Mix 19 t/m 27 september

Sluitingstoernooi 24 oktober van 17.00 – einde

Naast deze toernooi is er ieder maandagavond toss tennis waarbij iedereen welkom is. 

Zeker voor nieuwe mensen is dit een leuke manier om andere mensen te leren kennen 

en het spelletje te leren. We beginnen op 30 maart met de eerste toss avond en daarna 

iedere maandag t/m 18 oktober. Alleen 6 april (2e paasdag), 4 mei, 15 juni (WFK), 29 juni 

(club dubbel), 17 aug (club enkel), 3 sept (Haringstad) en 21 sept (club mix) is er geen toss 

avond. Naast deze toss avonden op maandag is er ook toss op woesdag- en vrijdagoch-

tend van 9.30-11.00 uur, deze worden alleen niet door de RTC georganiseerd. Tijdens deze 

toss ochtenden en avond is het alleen mogelijk om vrij te tennissen als er banen over zijn.

Met sportieve groet, 

De RTC

Van de trainer
We zijn alweer bij de voorjaarsvakantie. De wintertrainingen lopen op hun einde en de 

voorbereidingen voor het buitenseizoen 2015 zijn in volle gang.

Veel nieuws is er voor het komend seizoen zeker! 

- Inschrijven zomertrainingen

- 26 maart, tennisclinic op de Tweemaster

- Start van de competitie jeugd en senioren

- Extra activiteiten naast de lessen

- Tenniskids wedstrijden vanaf maart

De zomertrainingen gaan van start op dinsdag 7 april!

SCHRIJF JE NU DUS IN VOOR DE ZOMERTRAININGEN, VOL = VOL!!!

Veel informatie kan iedereen vinden op de formulieren die in het blad zijn bijgevoegd 

voor zowel de jeugd als de senioren. Mochten er toch nog vragen/ persoonlijke voorkeu-

ren omtrent de mogelijkheden voor de zomertrainingen zijn kan er het beste een mail 

naar mij: ruudvhees@enkhuizertc.nl gestuurd worden. Uiteraard kun je ook bellen met 

06-33686251. Naast de reguliere zomertrainingen hebben we dit jaar ook andere opties. 

Denk aan thema trainingen (bepaalde enkelspel, dubbelspel, allerlei slagen, tactieken 

enz.) tijdens zogenaamde inloop trainingsuren op de tennisbaan waar een trainer ter 

beschikking staat voor het oefenen van een bepaald onderdeel. Dit zal voor de jeugd als 

voor de volwassenen worden gehouden. Ook voor de 50 plussers hebben we dit seizoen 

het e.e.a. in petto. Houdt allen je mailbox en de kantine voor de nodige opties en moge-

lijkheden in de gaten. In de maand april gaan we hier verder op in!!! 26 Maart as gaan Ste-

ven en ik i.c.m. Rosalyn Schenk een tennis clinic verzorgen voor alle groepen van de Twee-

master. De lessen zijn in De Sprong waar we de jeugd zullen gaan laten kennismaken met 

tennis. Uiteraard gaan we proberen om net als andere jaren de kids enthousiast te maken 

om lid te worden van ETC. In het volgende clubblad zullen jullie hier zeker een verslag van 

gaan zien. Mocht je op de Tweemaster op school zitten dan kun je ons dus tegenkomen 

op donderdag 26 maart. We hebben er nu al zin in!!!

We gaan er een goede en sportieve zomer van maken.

Tennisgroet, Steven en Ruud

Laat het seizoen maar weer losbarsten!!!



Algemene Voorwaarden lesreglement ETC

De zomertrainingen vinden plaats in de periode vanaf  dinsdag 7 april 2015  t/m septem-
ber  2015. Tijdens deze periode wordt er een lesprogramma voor  alle dagen van 16 lessen 
voor junioren en senioren verzorgd door de trainers : Ruud van Hees en Steven Knip.

Wegens vakantie zijn er geen tennislessen op de volgende data:
Meivakantie  :   02-05-2015  t/m  10-05-2015 
Zomervakantie :  04-07-2015  t/m  16-08-2015
Harddraverijdag :  17 september 2015

Bij verhindering van de trainer/s zal deze u hiervan vooraf telefonisch op de hoogte bren-
gen. Deze lessen worden volledig ingehaald. Indien u zelf verhinderd bent, of middels een 
blessure de training niet kunt volgen, heeft u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.
(iom de trainer is een mogelijkheid om een les in te halen bespreekbaar)

De indeling van de groepen wordt bepaald door Ruud van Hees. Toename van het aantal 
kinderen in de groep gedurende het tennisseizoen is mogelijk. Deze eventuele toename 
heeft geen invloed op de hoogte van het te betalen lesgeld. Indien de trainingen aanvan-
gen met een incomplete groep  ( 3 ipv 4 pers./ 7 ipv 8 pers.) zal de trainer voor de aanvang 
van  de cursus u de volgende mogelijkheid voorleggen: Optie 1 : bijbetaling van de open 
plaats  of  optie 2 : looptijd/ aantal weken van de cursus aanpassen. De prijzen van de 
verschillende lespakketten gelden bij volledige groepen.

De tennislessen voor de basisschooljeugd worden gegeven op maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag vanaf 15.45 uur. Op woensdagmiddag beginnen de tennislessen om 13.00 
uur. Middelbaar onderwijs start vanaf 1700 uur. Ook is les op zaterdagochtend mogelijk 
tussen 0900 – 1300 uur. Let op RSG-leerlingen hebben een optie vanaf 1500 uur!!!

1 lesuur bestaat uit 50 minuten les, een half  lesuur uit 25 minuten les.
Er is dit jaar voor het eerst een optie om 1,5 uur training te nemen, dit vanuit vele leer-
lingen die 1 uur tekort vinden. Middels uw opgave voor één les heeft u voor 60 minuten 
de beschikking over de baan en 50 minuten effectieve lestijd. De trainer kan zelf in deze 
korte pauze beslissen of hij op de baan blijft of voor een korte onderbreking van de baan 
af gaat. Dezelfde 10 minuten geldt ook bij een 1,5 uurs training.

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voor-
waarden lesreglement welk onderdeel uitmaakt van het inschrijfformulier. Lessen kunnen 
alleen gevolgd worden, indien een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier is 
ingeleverd bij Ruud van Hees.

De trainer/s zijn in dienst bij Tennisschool Sport Events BV. Deze organisatie werkt nauw 
samen met ETC, en in overleg worden trainingszaken zorgvuldig afgestemd.

In de week voorafgaand aan uw 1e training ontvangt u telefonisch dan wel schriftelijk 
bericht, betreffende uw trainings-indeling. 

De buitentrainingen zijn op gras waarbij de trainer bepaald of de training doorgang heb-
ben bij verslechterde weersomstandigheden.
Indien u vragen heeft over de cursus kunt u contact opnemen met Ruud van Hees 
Telnr. 06-33686251 / ruudvhees@enkhuizertc.nl.

Kijk op de site voor updates!!!:  www.enkhuizertc.nl

Wij wensen u een plezierige en vooral leerzame wintertraining toe!
ETC i.s.m. Sport Events en trainer/s.

Mogelijkheden trainingen zomer 2015
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 zomertrainin-
gen. Lees de voorwaarden van het lesreglement goed door ivm veel belangrijke infor-
matie!!! 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 (be-
staande en nieuwe) mogelijkheden duidelijk toelichten. Wanneer je in een groep wilt 
opgeven, overleg dan met je groepje overeenkomstige tijden… (De mogelijkheden zijn 
(behalve de buitentrainingen) voor zowel jeugd als senioren van toepassing)   
    
keuze soort en duur van de zomertrainingen: Prijs per persoon
1) 16 weken 1 uur, 1 baan groep van 4 personen: Zie de inschrijfformulieren
2) 16 weken 1 uur, 1 baan groep van 6 personen: idem
3) 16 weken 1 uur, 2 banen groep van 8 personen: idem
4) 10 weken 1 uur Privétraining: idem
5) 10 weken 1 uur duotraining: idem
6) 16 weken 1,5 uur 1 baan groep van 4 personen: idem
7) 16 weken 1,5 uur, 2 banen groep van 8 personen: idem
8) 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. 

4/5) 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 be-
langrijk dat je een gelijkwaardig niveau hebt voor snellere resultaten. Ook is hier het 
aantal weken aan te passen.

6/7) Het is weer mogelijk om je in te schrijven voor een 1,5 uurs training, waarbij we  
natuurlijk 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/ praktijksitua-
tie. Deze vorm werd al jaren gebruikt voor selecties omdat je de wedstrijdsituatie na-
tuurlijk 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 formulier goed aan te geven wat de uiteindelijke wensen zijn. (desnoods op de ach-
terzijde) Voor verdere info zie de site:  www.enkhuizertc.nl 
Wij hopen dat we jullie deze zomer veel mogen bijbrengen zodat elke leerling blij en vei-
lig deze mooi sport blijft beoefenen!

Tennisgroeten, Steven Knip en Ruud van Hees       



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

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 zomertrainingen 2015 starten dinsdag 7 april. 
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: € 170 per persoon   
uiteraard zijn in onderling overleg ook andere opties mogelijk (zie informatie). 
Hiervoor even contact  06-33 68 62 51.

*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 gaarne vóór 12 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:  ….. -……-  2015        Handtekening

Inschrijfformulier Senioren zomerlessen 2105 

E.T.C.



Niet denken maar doen
Hierbij geven we wat aandachtspun-

ten wat betreft je attitude tijdens een 

wedstrijd.

Er zijn goede middelen voorhanden 

om het denken tijdens wedstrijden 

uit te schakelen. Mentale training is 

voor een belangrijk deel gericht op het 

oefenen van vaardigheden om tij-

dens het spel in de juiste ‘mindset’ te 

komen. Mocht je als tennisser ervaren 

dat je (te)veel denkt tijdens het spelen 

dan kun je op twee manieren hiermee 

aan de slag gaan.

Je kan je richten op het terugdringen 

van de effecten die denken heeft op 

je lichaam (in de sportpsychologie 

worden dit somatische stressreacties 

genoemd). Dit kan je onder andere 

doen door ontspanningstechnieken 

te gebruiken en je te concentreren op 

een goede ademhaling. Een andere 

manier is om te proberen het denken 

‘uit te schakelen’.

Als je merkt dat je teveel negatief denkt, ‘oh als 

ik de volgende bal maar in sla’, stel jezelf dan 

de volgende vraag: heb ik er iets aan om dit nu 

te denken en ga ik hierdoor beter spelen? Is het 

antwoord nee, dan moet je dit denken veran-

deren. De volgende uitgangspunten helpen 

daarbij.

✔ Wees een optimist (het volgende punt is 

een nieuwe kans)

✔ Blijf realistisch

✔ Focus op het heden en niet op het verleden 

of de toekomst (de volgende bal)

✔ Zie problemen als uitdaging (break achter, 

kom op tandje erbij)

✔ Zie succes als iets dat herhaalbaar is en dat 

komt door hard te werken

✔ Concentreer je op het volgende punt en niet 

op de stand of uitslag

✔ Concentreer je op je eigen spel en niet op je 

tegenstander (waar heb je controle op?)

✔ Laat winnen en verliezen geen invloed heb-

ben op je eigenwaarde

 

Een cue-woord
Het hebben van een ‘cue-woord’ is een heel ef-

fectief middel om snel weer in de juiste mind-

set te komen. Een ‘cue-woord’ is een woord dat 

jou persoonlijk aanspreekt en je terugbrengt 

bij bovenstaande uitgangspunten. Ook kan het 

je als speler helpen om het geloof in jezelf te 

versterken. Denk bijvoorbeeld aan Nadal die 

vaak ‘vamos’ roept, of Hewitt met zijn bekende 

‘come on’.

Een cue-woord is een vrij simpele techniek om 

je te helpen beter te presteren. Gebruik de vol-

gende stappen om het te leren gebruiken.

1 Kies voor jezelf een woord uit dat je aan-

spreekt (come on, focus, top, …)

2 Pas het eerst toe tijdens trainingen en/of 

oefenpotjes. Gebruik het tussen de punten en 

zowel na een gewonnen en verloren punt

3 Na het uitspreken van je cue-woord vergeet 

je direct wat is geweest en focus je volledig 

op het nu (en dat is het volgende punt). Je 

hanteert ook alle uitgangspunten (positief, 

realistisch, uitdaging, etc.)

Als je merkt dat je het gebruik van een cue-

woord onder de knie hebt maak je er gebruik 

van in wedstrijden

Voor jullie gelezen op www.tennis.nl

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 zomertrainingen 2015 starten dinsdag 7 april. 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:  € 210 per persoon   
❏    1 uur les/groep van 6 personen  voor  16 weken:  € 140 per persoon      
❏    1 uur les/groep van 8 personen  voor  16 weken: € 105 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 12 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:  ….. -……-  2015        Handtekening (ouder)

Inschrijfformulier Jeugd zomerlessen 2015

E.T.C.



CompetitieJeugd - Het nieuwe seizoen!
Binnenkort gaan ook de competities weer van start. Er wordt dit jaar in drie categorieën gespeeld. 
De jongste spelers doen mee aan de mini tennis competitie, oftewel de Tenniskids Worldtour. De 
kinderen worden ingedeeld in verschillende niveau’s (kleuren). 

Rood is voor de jongste jeugd t/m 7 jaar. Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten 
heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. 

Niveau oranje is voor de jeugd van 8 t/m 11 jaar. Ze spelen op een groter veld dan rood. Er worden 
enkels en dubbels gespeeld. Oranje speelt partijen om twee gewonnen tiebreaks, waarbij iedere 
tiebreak gaat om 7 punten met een verschil van 2 punten. 

Het doel is dat de kinderen leren wat de regels zijn, hoe zij de punten moeten tellen en hoe zij 
netjes de bal in het kleine veld moeten slaan en vooral moeten houden. Zij spelen ook bij andere 
verenigingen. Wij hopen natuurlijk dat zij nog meer plezier in de wedstrijden krijgen en zo hun 
tennislessen goed in de praktijk gaan brengen.

Niveau groen is voor kinderen van 10 t/m 12 jaar. Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games 
(start op 0-0) met een verschil 
van 2 games (bijv. 4-2, 5-3). Bij 
een gelijke stand van 4-4 in 
de set volgt een tiebreak tot 7 
punten (met een verschil van 2 
punten). Indien een beslissende 
3e set moet worden gespeeld, 
wordt deze vervangen door een 
beslissende wedstrijdtiebreak 
tot 7 punten (met een verschil 
van 2 punten).

Voor de kinderen en hun ou-
ders die spelen op woensdag 
en vrijdag wordt 19 maart weer 
een info avond gehouden. De 
kinderen die meedoen aan de 
tenniskids worden via de mail 
geïnformeerd.

Infoavond jeugdcompetitie

19 maart 2015 (uitnodiging volgt nog)

Bijna is het zover en gaan we weer lekker naar 

buiten om te tennissen. De jeugdcommissie 

heeft al weer heel wat leuke activiteiten ge-

pland. Dus noteer in je agenda:

Agenda 2015

Infoavond jeugdcompetitie
19 maart 2015

Pasjes ophalen
21 maart vanaf 13.00 uur

Wij zijn ook aanwezig, met de voorinschrijving 

voor de ‘grote clubactie loten’

Ouder-/Kindtoernooi (Openingstoernooi)

29 maart 2015: 10.00 - 14.00 uur

Club dubbel
6 juni t/m 12 juni 2015. (Let op: vrijdag 12 juni is 

finaledag!)

Racketavond bij ETC
Voor jeugd van het voortgezet onderwijs.

27 juni 2015: 19.00 – 21.30 uur

Andere racketavonden zijn:
14 maart bij HTC Santana in Hoogkarspel

12 september bij TC het Grootslag in Groote-

broek

10 oktober bij TC Atlas in Andijk

14 november bij TV de Kaag in Wervershoof

Super Sunny Sunday
30 augustus 2015: 14.00 - 20.00 uur

Club enkel
19 september t/m 25 september 2015. (Ook bij 

dit toernooi wordt de finale op vrijdag ge-

speeld!)

Ouder-/Kindtoernooi (Afsluittoernooi)

25 oktober 2015: 10.00 - 14.00 uur

Tenniskids worldtour  Tenniskids groen Competitie
zondag woensdag vrijdag
9.00 – 12.00 uur 
8 maart  8 april  3 april
6 april (let op maandag) 15 april 10 april
3 mei  22 april 17 april
7 juni  29 april 24 april
5 juli  13 mei 1 mei
2 augustus  20 mei 15 mei
6 september  27 mei 30 mei
4 oktober   

Pasjes
Net als andere jaren is de jeugdcommissie 
weer aanwezig met intekenlijsten tijdens 
het halen van de pasjes. Wij werken met 
de methode ‘eenmalige machtiging’: De 
koper noteert zijn gegevens, waaronder 
een handtekening en een rekeningnummer 
(let op, dit is dus je IBANnummer!) op een 
intekenlijst. Vervolgens voert de vereniging 
deze gegevens in op de website van de Gro-
te Clubactie. De Grote Clubactie incasseert 
eenmalig het bedrag bij de lotenkoper, die 
het lotnummer op zijn bankafschrift ont-
vangt.

Hulp gevraagd
Omdat onze commissie uit 4 personen 
bestaat, is het lastig om alle pasophaalda-
gen iemand paraat te hebben. Wie zou ons 
willen helpen? Meld je aan d.m.v. een mail 
naar jc_etc@hotmail.com of neem contact 
op met één van de commissie leden. 

Wij hopen op jullie enthousiaste medewer-
king!
De jeugdcommissie



Teamindelingen competitie 2015
Tenniskids  Tenniskids Tenniskids
team rood team oranje team groen
(zondagochtend) (zondagochtend) (woensdagmiddag)  
Jesse Hemprig Alies Clay Channon van As 
Duran Cools Anouk van der Deure Tessa Fens 
Viggo Hansen Joline Kranendonk Rens de Wit 
Tijn Mantel Sophie Rood Mila van Galen 
 Sytske Roupe van der Voort  
 Jennifer Sebel  

vrijdagmiddag  vrijdagmiddag vrijdagmiddag vrijdagmiddag
gemengd t/m 17  gemengd t/m 17 jongens 11 t/m 17 jongens 11 t/m 17
team 1 team 2 team 1 team 2
Femke Zunnebeld Ilse Zunnebeld Bart Werink John Verver
Anna Buiter Kim Schuitemaker Mitchell Mantel Dylan Goudberg
Koen Smit Alex Asma Thijs Peerdeman Frank Scheeres
Joren Jans Koen Bleeker Bram van Eijk Mick Sikkens
Tinus van Mulken Jay Mantel Thomas Hazenoot Rik Tol

Verjaardagen
Wij feliciteren:
Maart:
 3 Anouk vd Deure
 5 Raymon Vriend
 16  Joline Kranendonk
 20 Sophie Rood
 21 Femke Zunnebeld
 29 Frank Scheeres
 29 Rosalie de Snoo
 30 Sil van der Deure

April:
 1 Tessa Fens
 2 Paul van Eijk
 2 Jay Mantel
 8  Ocean Hofman
 13 Nora Verbunt
 29  Jarko van der Deure

Mei:
 2  Max Acda
 6  Wout Hiemstra
 9   René Kok

Een man stapt de bus in en 
vraagt aan de buschauffeur: 
“Gaat u naar Artis?” -Nee zegt de 
buschauffeur, “ik moet gewoon 
werken”

Hoe ver kun je een tunnel 
inlopen?
Tot de helft want daarna 
loop je er weer uit.

Wat is de overeenkomst tussen 
een drol en een sinaasappel? 
Ze komen beiden uit warme 
streken.

Wat kun je wel serveren, 
maar niet eten?
Een tennisbal.

Vader: “Jantje, laat me je rapport 
eens zien!”
Jantje: “Dat kan niet, ik heb 
hem aan een vriend geleend. Die 
wilde zijn ouders eens flink laten 
schrikken.”

Komt er een goudvis bij 
de dokter. Zegt de dokter: 
“Oh, ik zie het al...! Uit de 
kom...!”

Vraag: Wat is een skelet in een 
kast? Antwoord: Iemand die 
vroeger gewonnen heeft met 
verstoppertje...

Wat heeft 21 ogen maar kan 
niks zien? Een dobbelsteen.

Twee oenen lopen door woestijn. 
Allebei nemen ze één ding mee. 
De ene oen neemt een fles water 
mee. En de andere oen neemt 
een autodeur mee . Vraagt de 
ene oen aan de andere: “Waarom 
neem je een autodeur mee?” Zegt 
de andere oen: “Als er een leeuw 
komt draai ik gewoon het raam-
pje dicht.”  

De meester kijkt het huis-
werk van Bram na, en zegt:  
“dit lijkt het handschrift 
van je zusje wel.” “Dat kan 
meester, ik heb namelijk 
met haar pen geschreven.”

Weet je ook nog een leuke mop? 
Mail hem naar 
jc_etc@hotmail.com
Wie weet staat ie dan in het 
volgende clubblad!

Moppentrommel



We hebben afscheid genomen van Jeanet 
Zunnebeld, Marion van der Deure en Hinke 
Zoodsma. Maar er is gelukkig ook een 
nieuw gezicht.
Graag stellen wij ons voor, zodat je ons ook 
op de baan kunt herkennen en aanspreken:
• Imre Lips
• Kristel Lips
• Margo Mantel
• Simone Zwaan

v.l.n.r. Simone, Margo, Kristel en Imre

Zoals het afgelopen jaar zullen we ook dit 
jaar leuke activiteiten organiseren, waarbij 
het plezier in tennissen voorop zal staan. 

We willen gezelligheid creëren op de ver-
eniging, zodat je niet alleen komt voor dat 
uurtje trainen in de week. We willen dat 
het aantrekkelijk voor je wordt om bijvoor-
beeld na school naar de tennisbaan te ko-
men en dat er altijd wel iemand is om een 
balletje mee te slaan.
Om dit alles te kunnen verwezenlijken heb-
ben we wel hulp nodig. Daarom roepen we 
hierbij de ouders van de jeugdleden op  om 
ook hun betrokkenheid te tonen, door bij-
voorbeeld te helpen tijdens wedstrijden.
Maar ook inzet van de jeugdleden zelf heb-
ben we hard nodig. Hand- en spandiensten 
tijdens toernooien en andere evenementen, 
meedenken en ideeën inbrengen voor leuke 
activiteiten en verbeterpunten kenbaar 
maken.
Kom gerust eens met ons in gesprek! Heb je 
ideeën, commentaar, wensen … wij horen 
het graag! 
Ons emailaders is  jc_etc@hotmail.com 

Tot ziens op de tennisbaan!
Groetjes,  De jeugdcommissie

Even voorstellen; Jeugdcommissie!

Toss voor de jeugd t/m 14 jaar
Nieuw het komende seizoen is toss tennis op verschillende middagen. Je hoeft je hier-
voor niet op te geven maar kom gewoon langs. Via mail wordt je geïnformeerd wanneer 
en hoe laat deze middagen zijn. Wel zullen we bijhouden wie er is geweest en hoeveel 
wedstrijdjes je hebt gespeeld. Aan het einde van het seizoen zullen we een prijs uitreiken 
voor degene die het meest is geweest of wie het mooiste punt heeft gemaakt, wie het 
sportiefste was of wie de gekste outfit aan had. 

Grote Clubactie
Voor diegene die niet weet wat 
de Grote Clubactie is: De grote 
Clubactie is een loterij voor vereni-
gingen. De loten worden verkocht 
voor €3,00 per stuk, waarvan €2,40 
(80%) voor de club is. De koper 
kan er mooie prijzen mee winnen, 
zoals € 100.000,-, een auto of reis-
cheques, en ondersteunt de club.



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


