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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

2Van de voorzitter
Beste leden,
 
Mei 2014: In mijn vorige stuk in het eerste clubblad van dit jaar 
refereerde ik dat er geen winter meer aan zat te komen. En van-
daag 11 mei is het druilerig weer, lijkt wel herfst. Regen en harde 
wind en niet het mooie voorjaarsweer waar we mee verwend 
waren. Dan moet ik denken aan de competitie tennissers die 
met mooi weer begonnen zijn en nu een weekend hebben met 
koud en regenachtig weer. Welkom in Nederland!
 
Zo vroeg ik de vorige keer aan alle leden om mee te helpen met 
de open tennisdag van ETC. Dit in het kader van kennismaking 
en zorgen dat we het tennis landelijk gaan promoten. En dat is 
gelukt! 
Wat een mooie dag hebben we gehad met zijn allen. Bijna 
zomerse omstandigheden en we hadden veel bezoekers die bij 
ons langskwamen en wilden meedoen. Zeker bij de jeugd was 
er veel actie en plezier. En natuurlijk gaan dan de ouders mee en 
worden ook geboeid door het mooie spelletje. Al met al wil ik 
iedereen bedanken van de club die heeft meegeholpen met het 
neerzetten van een superdag voor de club: goede organisatie, en-
thousiaste mensen, veel bezoekers en goed voor het clubgevoel 
en natuurlijk nieuwe leden die we weer hard nodig hebben.
 
En zo staan we midden in de lente, een nieuw tennisseizoen. 
Er staan vele nieuwe acties op stapel met het WFK toernooi en 
natuurlijk de 
Clubkampioenschappen. Ik wil speciaal even het WFK er uithalen 
omdat we een nieuwe commissie hebben onder leiding van Har-
ry de Wit. Met dit nieuwe elan hoop ik dat we het toernooi weer 
terug kunnen brengen zoals de mooie jaren van hiervoor, waar 
een ieder op zijn eigen niveau kan deelnemen aan dit toernooi 
met natuurlijk gezelligheid en een warm bad als je deelneemt of 
komt kijken. Ik wens alle deelnemers en de commissie alvast veel 
succes.
 
Verder zijn er natuurlijk allerlei zaken die ons als bestuur bezig 
houden bij deze mooie club, zoals de renovatie van de banen, 
beleidsplannen voor de toekomst van ETC, 100 jarig bestaan in 
2017, en nog vele andere zaken.
Ik wens een ieder alvast een mooie zomer toe met veel tennis-
plezier!
 
Bedankt en tot het volgende nummer. 
 
Met vriendelijke groet,
Arno Damhuis
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Over zonnepanelen
en ander nieuws 

De penningmeester

De afgelopen periode zijn weer allerlei zaken de revue gepasseerd. Sommige zaken zijn uniek en 

andere moeten routinematig elk jaar opnieuw gedaan worden. De inning van de jaarlijkse contri-

buties is weer zonder grote problemen verlopen. Dus de clubkas is daardoor weer flink aangevuld. 

Zoals elk jaar zijn er natuurlijk wel een paar wanbetalers die veel energie kosten om ze alsnog tot 

betaling over te halen. Maar helaas lukt dat toch niet altijd. Die leden krijgen natuurlijk zolang ze 

niet betaald hebben geen pasje uitgereikt.

Een grote uitgave voor dit jaar is ge-

daan voor de aankoop en plaatsing van 

zonnepanelen. Op de jaarvergadering 

in december 2013 kreeg het bestuur 

toestemming tot van het plaatsen van 

32 zonnepanelen. Het werk is uitge-

voerd door de enkhuizer firma Aksent 

(van oud ETC-lid Adri Rijnders). Op het 

platte dak van de kantine zijn 20 pane-

len geplaatst en op de schuine dakvlak-

ken (2x) 6 panelen. In samenhang met 

de plaatsing werd gelijktijdig nog een 

kleine noodzakelijke reparatie uitge-

voerd. De totale investering bedroeg 

inclusief de kleine reparatie circa 

€ 14.000. Ze zijn inmiddels in bedrijf 

genomen. De energieopbrengsten worden via het internet dagelijks bijgehouden en zijn terug te 

zien via een programma van de leverancier dat op de computer van ETC is geïnstalleerd.

Oorspronkelijk was het plan om ook op het naastgelegen pand zonnepanelen te plaatsen maar dat 

kon door de gemeente niet worden toegestaan omdat het dak bestaat uit asbesthoudend materi-

aal. ( Eternit – golfplaten ). Het is namelijk niet toegestaan om in dit materiaal te boren en/of het 

mechanisch te bewerken e.d. Wij hebben inmiddels bij de gemeente een verzoek ingediend om zo 

spoedig mogelijk het betreffende dak te vervangen. Dat verzoek is nu in behandeling en we moe-

ten afwachten wanneer de gemeente dit ter hand gaat nemen. Wordt dus vervolgd.

Bij de gemeente is middels de daarvoor bestemde formulieren weer een aanvraag ingediend voor 

de jaarlijkse zogenaamde waarderingssubsidie van € 4500. De gemeente heeft in haar kadernota 

2014 opgenomen dat er de komende jaren in de subsidieverstrekkingen ombuigingen en bezuini-

gingen zullen worden doorgevoerd. Dat betekent dat er niet meer op voorhand op de (volledige) 

subsidie kan worden gerekend. Ook heeft de gemeente aangegeven dat de aanvragen verscherpt 

zullen worden beoordeeld op zaken zoals juistheid en volledigheid. 

Zoals ook al vele jaren wordt gedaan is er ook dit jaar weer een aanvraag ingediend voor teruggave 

van 50% van de energiebelasting (de zogenaamde ecotax) die wij hebben betaald via de energie-

nota’s voor elektriciteit en gas. De teruggave bedraagt jaarlijks zo’n € 1300. De aanvraag loopt via 

de KNLTB en wordt meestal tegen het eind van het jaar (nov/dec) aan de clubs uitbetaald. 

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

Verder staat op stapel de incasso’s voor de zomertrainingen. De incasso wordt gedaan in 2 termij-

nen. De eerste termijn in mei de tweede termijn in juli. In de zomertraining zijn wat gaten geval-

len. Ruud onzer trainer heeft een paar schema’s helaas niet helemaal vol kunnen krijgen. Dat is 

jammer want dat levert daardoor ook wat minder aan inkomsten op. Het uitgangspunt is dat de 

lesgelden de kosten van de trainers volledig dekken. 

Als laatste is nog te melden dat er een nieuwe clubvlag is besteld. De oude vlag was volkomen 

versleten. Aanvankelijk was er wel wat commotie over het ontwerp en het te gebruiken logo. 

Gelukkig wist ons bestuurslid Marjan Timmer te melden dat er in het huishoudelijk reglement van 

ETC in artikel 18 en 19 precies beschreven staat hoe de vlag van ETC er uit moet zien. Het ontwerp 

is daar vervolgens op aangepast en met deskundige hulp van Harry Posthumius in een bruikbare 

vorm naar de vlaggenfabrikant gezonden.  

Gerrit Harlaar

De blessurehoek
Wie : Mirjam Breed
Leeftijd : 41 jaar
Blessure : Kraakbeenletsel, retropatellaire chondropathie 
  (letsel achter de knieschijf) 3e graad, 
Hoe lang : al anderhalf jaar
Medisch circuit : huisarts, SMA, fysio, Orthopedie Wfg
Prognose : “leer er maar mee leven”

Mirjam Breed, wie kent haar niet,  kwam wel 
2 keer per week op de tennisbaan en daarnaast 
werd er ook nog eens 3 keer per week hardgelo-
pen. Daar kwam door een blessure in 2013 een 
einde aan.
In het WFG een kijkoperatie en dan ….wordt 
er gesproken over een ernstig letsel, opgelopen 
door een trauma en niet door slijtage.  Terwijl 
de arts zegt dat het trauma opgelopen kan zijn 
door een harde val op haar knieschijf heeft Mir-
jam geen idee hoe het gekomen is.
Het slechte nieuws wat de orthopeed meegaf 
was dat de beide sporten die ze met veel plezier 
beoefende, uit den boze zijn. Ze moet maar met 
de pijn leren leven, met paracetamol. Deze raad-

de haar aan om te gaan zwemmen, waarbij schoolslag ook nog eens geen optie is. Mirjam is niet 
echt een zwemfanaat, dus dan is het een hele toer om boven te blijven.
Mirjam werd hier niet blij van en bezocht trouw haar fysiotherapeut, maar 
deze heeft inmiddels ook het geloof in haar herstel verloren. Voor iemand 
die zo actief is, betekent deze blessure een persoonlijk drama. 
Wonder boven wonder is de skivakantie goed verlopen, de tas met boeken 
kon dicht blijven, want de hele week op de latten gaf nauwelijks proble-
men. Maar ja skiën doe je maar 1 week per jaar. Heeft Mirjam een sta-
feestje dan moet ze dat de volgende dag bekopen. 
Zij is heel nieuwsgierig of iemand haar nog iets kan aanraden of informa-
tie heeft waar ze nog terecht kan. Schroom niet en neem contact met haar 
op, alle adviezen zijn welkom.
Inmiddels heeft Mirjam noodgedwongen haar lidmaatschap opgezegd.

Ruimte 
voor uw 
advertentie



Op moment van schrijven zijn de trainers 
Ruud en Steven samen met de T.C. en J.C bezig 
om te kijken of we dit een vervolg kunnen 
geven. 
Het zou namelijk fijn zijn als we weer wat 
nieuwe leden kunnen begroeten.

De competitiedagen verlopen gladjes al moet 
ik er wel bij zeggen dat we dit jaar wel heel 
veel verzoeken voor verschuivingen hebben 
gekregen met name bij de jeugd.
We proberen om aan alle wensen te voldoen 
maar realiseer wel dat dit veel extra werk met 
zich mee brengt, banen regelen, bardienst 
bespreken enz. je schijft je in voor een com-
petitie probeer dan ook zoveel mogelijk de 
wedstrijddagen vrij te houden.
De TC streeft er na om zoveel mogelijk bij de 
wedstrijden aanwezig te zijn, dit kan door alle 
verschuivingen wel eens niet zo zijn, maar we 
hopen op begrip en waardering.
De T.C.

E.T.C. 100 jaar !!!!!
Op 2 februari 2017 bestaat E.T.C. 100 jaar. Onze 
vereniging is één der oudste tennisverenigin-
gen in onze regio.
Dat moet in 2017 uiteraard gevierd worden en 
er is tijdens de Algemene Ledenvergadering 
een Jubileumcommissie benoemd bestaande 
uit: Gerhard ven Galen, Hans de Weerdt, Ro-
nald Tool en ondergetekende.
Wij gaan binnenkort brainstormen over hoe 
we dit gaan vieren maar vinden direct al dat 
we een probleem hebben! 
Er zitten alleen mannen in de commis-
sie en dat kan toch eigenlijk niet. E.T.C. 
heeft ook heel veel vrouwelijke leden en 
die moeten toch ook hun inbreng hebben 
………………………… toch ?!!!!!!
Dus de oproep is:  welke vrouwen / meiden 
willen onze commissie komen versterken. 
Meld je even op :  fer.verboom@quicknet.nl  en 
je krijgt op korte termijn bericht wanneer we 
gaan beginnen.

Ferry Verboom

7 juni BBQ
Zaterdag 7 juni 17.00 uur ter afsluiting van de 
competitie. Tevens huldiging van eventuele 
kampioenen en Bekendmaking van “de cap-
tain van het jaar” Iedereen is welkom
Opgeven bij Marianne van de Haak 

(haak45@zonnet.nl)

Redactionele Puntjes
Sinds kort probeer ik ons mooie blad nog 
wat levendiger te maken. Hulp hierbij kan 
ik zeer goed gebruiken. Uiteraard blijft het 
een veredeld spoorboekje annex naslagwerk. 
(wanneer zijn de trainingen, de toernooien, 
de competitie). Daarnaast zie ik graag veel 
*human interest* zonder de voor de hand lig-
gende popie jopie onderwerpen, maar met 
veel intelligent amusement. Suggesties, kri-
tiek etc. naar gelder88@quicknet.nl
Paul ven Gelder
eindredacteur

Jacht op emailadressen
Zoals velen wellicht gemerkt hebben, zijn we 
op jacht naar de (juiste) emailadressen. U 
kunt dit gemerkt hebben met het afhalen van 
de pasjes, misschien heeft u een briefje in de 
deur gehad of bent u telefonisch benaderd. 
De reden, dat we ons bestand zo compleet 
mogelijk  willen hebben, is de mogelijkheid 
om u snel per mail te kunnen benaderen voor 
een nieuwsbrief of eventuele andere actuele 
zaken.

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

Kantinemensen 
gevraagd
De kantinecommissie is op zoek naar enthou-
siastelingen die ons willen versterken. Met 
name de jongeren onder ons nodigen wij uit 
om te reageren. Aangezien sommige van de 
huidige kantinecommissieleden ermee willen 

COLUMN

Papa, als ik een 
Marokkaan was....
- Bah, tennis...- zei mijn zoontje van 10...geen 
bal an....- en hij wierp mijn racket met een 
boog omhoog, waarna hij hem net miste bij 
het opvangen....
-Ja leuk, zeun -
-Ja leuk he pap?-

Kort tevoren was ik erg boos op hem gewor-
den, niet omdat hij niet goed tenniste, maar 
omdat hij er kompleet met de pet naar gooi-
de. Hij lummelde maar wat aan. Zo wordt-ie 
nooit Djokovic....

Ook boosheid komt meestal voor de val. Het 
was over en uit tussen ons. Tennis is stom. 
Papa is stom. Hoe kom ik er nou bij te denken 
dat ik ook maar iets van tennis begrijp. 

Vroeger al, ver voor ons conflict, zat zijn 
mondje flink van voren: -Papa, die HEMArekla-
me, dat is toch grote onzin? - -Hoe dat zo ke-
rel?- *Steeds weer verrassend, altijd voordelig* 
-Nou en?- - Dat kan toch niet? Als het altijd 
voordelig is, is het niet meer verrassend- 

Maar nu, ik zat er echt mee. Met geen stok 
kreeg ik hem weer mee naar tennis. Wat ik 
ook probeerde, er was maar 1 ding erger dan 
papa, en dat was tennis. 

Tot onlangs. Dag in dag uit zat hij maar aan 
die computer, spelletje zus, spelletje zo, hij 
was er niet bij weg te slaan. En toen kwam de 
juf. -Juf zegt dat ik minder moet computeren. 
Misschien wat aan sport doen.-
-Great. wat voor sport wil je doen?- -Nou, dan 
maar tennis he?- 
Ik heb hem altijd verteld niet zomaar naar 
vreemden te luisteren, maar wat ik hem ver-
telde ging het andere oor al uit voordat het 
dat ene zelfs maar bereikt had, de snelheid 
van het licht was er niets bij.

Hij zit nu weer op tennis, als beloning mag hij 
soms weer computeren. Hoe lang hij het vol-
houdt weet ik niet. Papa is nog steeds stom. 
En tennis is voor morons. 
Ik geef hem tegenwoordig gelijk. En laatst, 
toen-ie toch weer even knuffelen kwam zei hij 
ineens:- Papa, als ik een Marokkaan was, zou 
je dan nog steeds van me houden?-

Paul       

stoppen, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 
deel uit willen maken van deze commissie. 
Er wordt dan van je verwacht dat je een po-
sitieve bijdrage levert  m.b.t. het wel en wee 
van het kantinegebeuren. Als je interesse hebt 
laat het ons dan even weten en dan kunnen 
wij je verder informeren wat zoiets inhoudt.
Dus schroom niet om je op te geven. 
Het kan toch niet zo zijn dat er geen mensen 
zijn die ons willen versterken.
Wij als commissie hopen op vele reacties.
Laat je horen.

De kantine commissie.

Inschrijving 
najaarscompetitie
De inschrijving voor de najaarscompetitie is 
reeds geopend. Je kunt je inschrijven als team 
of individueel.
De speeldata van deze competitie zijn de 
volgende. Start week 37 van 8 tot 15 september 
en de laatste speeldag is in week 46 van 10 tot 
16 november. De inschrijving sluit 1 juni, graag 
inleveren voor deze datum bij Gerrit Stam 
(gstam@quicknet.nl).

De competities en 
meer
We zijn inmiddels ( bij schrijven van dit stuk-
je) net op de helft van de voorjaarscompetitie.
Het eerste kampioensteam is ook al bekend, 
de jongens t/m 17 team 2 heeft een dusdanige 
voorsprong dat ze door de achtervolgende 
teams niet meer in te halen zijn, klasse man-
nen en proficiat.

Zoals gezegd, net op de helft van de voorjaars-
competitie, we beginnen allemaal voorzichtig 
een kleurtje van de zon te krijgen maar bij de 
KNLTB heeft men misschien iets te lang in de 
zon gezeten.
Krijg je half april al de mededeling dat de 
inschrijving van de Najaarscompetitie is ge-
opend, u hoort het goed, najaar. Herfst weet 
je wel, die tijd dat de bladeren van de boom 
vallen brrr.
Maar goed het zij zo, bij deze dus een oproep 
voor de teams die in het najaar competitie 
willen spelen, je kunt je team voor 1 juni aan-
melden bij Gerrit Stam. 
Denk erom dit is de sluitingsdatum van de 
KNLTB dus graag iets eerder.

Dan maar weer terug naar de actuele tijd, we 
hebben tijdens een zeer geslaagde open dag 
veel aanmeldingen voor de KMA gekregen, 
ruim 30.



Onze nieuwe secretaris Michel Reus (interview)

Het mag wel wat drukker 
op het park af en toe...
Een frisse wind. *Lekker he? Zal ik er nog een 
laten*, was dan altijd de grap van mijn goede 
vader. Een frisse wind. Mijn vader is al jaren 
dood. Frisse winden zijn er nog steeds. Soms, 
nee, vaak is daar behoefte aan. Mensen vallen 
weg, hebben het te druk, houden het voor ge-
zien. Dan ontstaat er soms vanzelf, zonder dat 
daar een paleisrevolutie voor nodig is, verjon-
ging, ja die, de broodnodige. 

Een exponent daarvan is de 31-jarige nieuwe se-
cretaris van de club, Michel Reus. Open, eerlijke 
blik, lekker ontspannen jongen....    

- Op december 2013 ben ik officieel benoemd 
door de ledenvergadering. ik ken voorzitter 
Arno Damhuis via mijn werk en ik hoorde vorig 
jaar dat de penningmeester was weggevallen 
en dat ook de secretaris ziek was. Toen heb ik 
een keer aangegeven dat ik iets in de richting 
van penningmeester wel kon doen. -

Hij kijkt even naar buiten, waar wat bekenden 
een aardig balletje slaan en gaat verder: 

- ik zit in de accountancy, ik werk bij BDO - ac-
countants in Wognum. Arno’s bedrijf is daar 
klant, dus kom ik ook bij hem over de vloer. - 

secretaris is het geworden uiteindelijk, heb 
je daar ervaring mee? 
- Nee,maar deze post werd aangeboden en als 
je a zegt moet je ook b zeggen, ik ga het een 
jaar proberen, valt het goed en vind ik het wat 
dan ga ik door. - 

En toen werd je ingewerkt?   
- nou het was een beetje kort dag, in maart 
heb ik voor eerst aan tafel gezeten met de pen-
ningmeester Gerrit Harlaar, gewoon om een 
beetje een taakverdeling door te nemen en wat 
er van me verwacht wordt duidelijk te krijgen. -

En dat weet je nu? 
- Nou ja, o.a. voorbereiding van vergadering 
van het bestuur, het maken van notulen, ook 
een stukje contractbeheer, waar nodig ook con-
tacten met de KNLTB en het leren kennen van 
belangrijke emailadressen.-  

Clubkampioenschappen dubbel senioren
Dit jaar beginnen de Clubkampioenschappen Dubbel voor senioren op zaterdag 7 juni. Er wordt in 
alle categorieën gespeeld, dus iedereen kan meedoen. Ook voor beginnende tennissers is het een 
mooie manier om enkele wedstrijden te spelen. We beginnen altijd met een poule, dus u bent ver-
zekerd van het spelen van enkele wedstrijden. In overleg kan de jeugd vanaf 16 jaar ook meedoen. 
Voor de oudere leden hebben we een 55+ categorie.
Het Nederlands elftal speelt op vrijdag 13 juni zijn eerste wedstrijd en hier zullen we rekening mee 
houden.

U kunt zich t/m 28 mei opgeven via de website van ETC of via deze link 
http://www.toernooiklapper.nl/toernooi/CDDH23/

Indien zelf geen dubbel maatje heeft maar wel graag mee wil doen, dan kunt u een mailtje sturen 
naar clubkampioenschappen@enkhuizertc.nl wij proberen dan een maatje voor u te vinden.

Hieronder vindt u de data van de andere clubkampioenschappen, zodat u die alvast in uw agenda 
kan zetten.

16-24 augustus Clubkampioenschappen enkel
20-28 september Clubkampioenschappen mix

Zaterdag 25 oktober Sluitings(snert)toernooi van 17.00-21.00 uur

Iedere maandagavond is er een toss avond waar iedereen aan kan meedoen. Zeker voor nieuwe 
leden is dit een mooie manier om de andere leden van de club te leren kennen.

Veel tennis plezier,
De RTC

Foto’s voorjaarscompetitie
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Voor:
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zowel voor particulieren 

als bedrijven.

Tevens agrarische 

werkzaamheden.
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Echte enkhuizer? 
-Nee, ik ben hier komen wonen toen ik 5 was. 
Mijn vader komt uit Lutjebroek en mijn moeder 
uit Bovenkarspel, wel vlakbij, maar van origine 
eigenlijk een Streker....-

Ben je een fanatiek tennisser?
- Van jongsafaan heb ik getennist. ruim 10 jaar 
. Op een gegeven ogenblik had ik er niet zo’n 
zin meer in, je gaat studeren en hebt weinig 
tijd meer, krijgt ook andere interesses, toen 
ben ik gestopt, maar 2 jaar geleden toch  weer 
begonnen. En het blijft een enorm leuk spelletje 
eigenlijk. - 

Ik zie het plezier in zijn ogen. 

Hoeveel tijd ben je nu kwijt aan secretaris 
zijn? 
-Ja dat hangt er van af van wat er moet gebeu-
ren. je hebt eens in de 6 weken vergadering. 
Op dit moment vind ik het nogal meevallen. ik 
heb een paar avonden ook meegedacht over de 
Open dag (die geslaagde eerste tennisdag, met 
veel jeugd en enkele tennisdemonstraties, red.) 
en dat was mijn eerste aktie als bestuurslid en 
secretaris. ik ben nog wel een beetje zoekende 
om het een beetje ... om een beetje de koers te 
vinden..-

Je hebt niet duidelijk in je hoofd van die 
kant gaan we op?....je zet nog geen duide-
lijke koers uit? Andere velden of zo?
- Nou ja dat is wel iets wat leeft maar daar heb-
ben we ook weer een aparte commissie voor.  
Met een raad van wijze heren die daar over 
gaan. Maar goed, dat zijn wel leuke projecten 
ja, en wat daar allemaal bij komt kijken.... leer-
zame ervaringen voor mij....-

Heb je daar een mening over?...d’r moeten 
meer velden komen of minder velden....of 
andersoortige velden....kunstgras of geen 
kunstgras....
-Met het huidige ledental denk ik niet dat we 
meer velden nodig hebben....maar daar gaat 
op dit moment ook niet echt de discussie over. 
Er gaan wel stemmen op om meer grasbanen 
te nemen, hoewel je toch ook wel merkt dat 
onder veel leden de mening heerst dat gravel 
beter is....Ik zelf vind het eigenlijk ook wel pret-
tig spelen,dat gravel...misschien zit het tussen 
de oren maar het is van oudsher al zo...-

Speelt wat sneller?
-ja- 

Maar grasbanen betekent wel minder werk 
en onderhoud?
-Op het ogenblik is de technische commissie 
aan het onderzoeken wat het voordeel is van 
een ander soort gravel, wat ook in de winter 

bespeelbaar is, waardoor je ook wel wat meer 
activiteiten op het park krijgt ... op grasbanen 
kun je so wie so in de winter spelen...maar 
goed er zijn hier ook een aantal verenigingen 
in de buurt die hebben ook dat nieuwe gravel .. 
Op het ogenblik zitten we nog in de orienteren-
de fase ....ik ben wel benieuwd wat daar verder 
uit voort gaat komen...d’r komt binnenkort een 
proefpartijtje om het te voelen, zeg maar, dat 
nieuwe gravel....Tennisvereniging Santana heeft 
ook te maken met vervanging van banen....
eens kijken hoe die die dingen ervaren....Zo zie 
je dat de tennisverenigingen elkaar onderling 
ook wel weten te vinden...communicatie is heel 
belangrijk....-

Wat gaat er goed bij onze club?
-Wat er goed gaat is dat er een kern is van 
trouwe en enthousiaste leden...die absoluut het 
goeie voor hebben met de club...en zich ook 
daarvoor willen inzetten....-

Wat gaat er minder goed?
-Wat me wel opvalt is dat ....qua bezetting op 
het park ...dat mag wel iets meer zijn...iets 
verbeteren....voordelen zijn wel weer dat je niet 
vaak hoeft te wachten....maar in de kantine b.v. 
blijven er niet veel mensen hangen voor een 
borrelje, da’s dan weer jammer...het mag wel 
wat drukker op het park af en toe....-

Wat gezelliger?
-ja- 

Met hoeveel leden zijn we nu?
-Inmiddels zitten we al onder de 600...da’s ook 
een ontwikkeling die natuurlijk erg jammer 
is...-

Vergijzing ook hier?
-Qua verdeling over de leeftijdscategorie is 
men relatief oud, maar dat is in principe ook 
niet vreemd als je kijkt naar hoe Enkhuizen in 
elkaar zit...tot en met de middelbare school kun 
je hier in de regio prima terecht....daarna, als 
je verder wilt studeren dan, zul je toch richting 
grote steden  moeten....

Maar qua leeftijd zitten we toch nog een beetje 
op het landelijk gemiddelde....Veel andere 
verenigingen in het land hebben ook last van 
terugloop in leden....komt o.a. door de ekono-
misch malaise ... op sport bezuinigen is mak-
kelijk....-

Even dacht ik iets droevigs te bespeuren in zijn 
stem...maar dan ziet hij zijn kameraden bui-
ten, pakt zijn racket en groet me. Onze nieuwe 
secretaris is een doener.....

Paul van Gelder



 

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

Op 17 februari 1917 werd de Enkhuizer Tennis 
Club in de bovenzaal van Hotel de Oranjezaal  
aan de Kaasmarkt opgericht. In aanloop naar 
het 100-jarig jubileum in 2017 zullen in de 
Service een aantal door mij bewerkte ver-
halen uit het bij het 60-jarig jubileum door 
ETC uitgegeven en door de heer Piet Rooker 
geschreven boekje “The best of five” geplaatst 
worden. Veel leesplezier.
Ferry Verboom

1917 – in de landen rondom eist de 1e Wereld-
oorlog veel ellende en  slachtoffers. Nederland 
is neutraal maar de oorlog heeft toch wel z’n 
weerslag op het leven. In Enkhuizen ging het 
leven toch min of meer zijn gewone gangetje.  

Half januari, de vorst heeft zijn intrede gedaan, 
behoorlijk heftig – zo rond -10 graden C over-
dag! En afgaande op het weerglas zou daar niet 
gauw verandering in komen. Ook op 2 februari 
vriest het dat het kraakt en de haven ligt vol. De 
schippers uit deze contreien hebben de strenge 
winter voorvoeld en tijdig de haven opgezocht. 
Passanten zijn noodgedwongen binnengelopen 
en de Enkhuizer vissersvloot ligt afgemeerd bij 
de Drommedaris. De kou houdt de ouderen bin-
nen bij de kachel en de jongeren zoeken vertier 
op het ijs. Het stadje lijkt bijkans uitgestorven, 
het toonbeeld van een Hollandse winter. De 
klanken van het Zuidertorencarillon klinken bo-
ven alles uit en een enkele handkar ratelt over 
de kinderhoofdjes in de kerksteeg. Uit de deur 
van het statige Koggenhuis stapt een sportief 
uitziend manspersoon, warm aangekleed en 
onder de arm een  beschilderde ijsstok met kun-
stig gedraaide knoppen. Het past wonderwel in 
het decorum van deze winterse februaridag. 

Andreas Emmerling woont nog niet zo lang in 
Enkhuizen. Pas sinds hij opgenomen is in de 
directie van de Lakenman’s bank aan het Vene-
die. Maar hij is al aardig ingeburgerd en heeft 
zich snel aangepast aan de mentaliteit en het 
levensritme van de bewoners. Niet in het minst 
vanwege zijn kennissenkring die zich gevormd 
heeft op het cement van de rolschaatsbaan in 
het Westeinde. Daar was ook het plan geboren 
om naast het draaien van rondjes op de deun-
tjes van het pierement iets nieuws te gaan 
doen.
Tennis, een sport waarvan zelfs de naam amper 
doorgedrongen was binnen de vestingwallen. 
Andreas, met Eep Hogendijk en Carel ten Cate 
eveneens afkomstig uit de grote stad, hadden al 
eens het racket gehanteerd en ervaren dat het 
een moeilijk, doch aantrekkelijk spel was. “Als 
een filmdiva in een badkuip”. Af en toe werd de 
“skasebaan” dan ook  getransformeerd tot “ten-
niscourt”, het gebruik van de Engelse taal was 
in deze een must. De belangstelling was aardig 
maar het waren toch voor het merendeel kleine 
groepjes die de weg naar het Westeinde wisten 
te vinden. Af en toe was er wel een enthousi-
asteling die de gedachte aan een echte club 
opperde maar daar was het bij gebleven.
Was het de ijspret die overmoedig maakte of 
kwam het door de veelvuldige contacten tijdens 
de schaatstochten van de laatste week ? Het 
thema “tennisclub” begon weer onweerstaan-
baar op te dringen. Vandaag moest de kogel 
maar eens door de kerk had Andreas voor zich-
zelf besloten en hij had juist met die gedachte 
deze middag vrijgehouden om met een groepje 
bekenden naar Andijk te schaatsen. Collega Van 
Leeuwen kon het op die vrijdag alleen wel kla-
ren. En Andreas’  vrouw had een aantal dikdoe-
nerige dames uit betere kringen op bezoek . 
Een uitgelezen dag om zijn plannen te realise-
ren!

Wordt vervolgd 
Ferry

ETC
       het verleden



Open dag Enkhuizer Tennis Club zeer geslaagd!

Na een goede voorbereiding van onze vrijwil-

ligers die de organisatie tot zich hadden ge-

nomen kunnen we terug kijken op een zeer 

geslaagde Open dag op Zondag 23 Maart. 

De open dag ging om 11.00 uur van start met 

een woord van welkom door onze voorzitter 

Arno Damhuis. Op deze Open Dag konden alle 

mensen van groot tot klein onder leiding van 

trainers en de vele vrijwilligers het tennisspel 

uitproberen. De trainers verzorgden een de-

monstratie tennispartij waarbij de techniek 

van het tennissen werd uitgelegd. Ook was er 

een demonstratie van rolstoeltennis. Daarnaast 

waren er voor de kinderen een springkussen en 

twee clowns die de kinderen verrasten. Tevens 

was er een popcorn kraam, en limonade met 

wat lekkers voor alle kinderen. Natuurlijk was 

er ook een kraam op het park aanwezig van 

Ruud met  tennisartikelen van kleding, rackets, 

ballen, tassen etc. Om deze dag goed te laten 

verlopen waren er circa 35 enthousiaste vrijwil-

ligers van onze tennisclub aanwezig om te as-

sisteren met alle activiteiten die werden gehou-

den op onze park. Deze dag werd de actie Maak 

Kennis met Tennis gepromoot bij de bezoekers 

en geïnteresseerde konden zich hiervoor aan-

melden. Zo ongeveer 300 bezoekers hebben we 

verwelkomd op ons park, volwassen bezoekers 

kregen bij binnenkomst allemaal een consump-

tiebon voor een kopje koffie met een echte ETC 

koek. De vele bezoekers die op de fiets waren 

gekomen werden allemaal voorzien van een 

zadelhoesje met de tekst ” Zit jij al op tennis”? 

Wat er wel gaaf uitzag. Voor de vele liefhebbers 

werden er vanaf 12.00 uur hamburgers gebak-

ken.

Al met al een bedrijvig dagje dat rond een 15.00 

uur werd afgesloten.

Met dit aantal bezoekers kunnen we terug kij-

ken op een zeer geslaagde eerste Open Dag van 

ETC waar een gezellige en gemoedelijke sfeer 

hing volgens onze bezoekers.

Bij deze wil ik alle vrijwilligers nogmaals 

hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze 

succesvolle en gastvrije Open Dag van onze 

vereniging.

Jeanet Zunnebeld

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



Inschrijving  voor de WFK 2014 is geopend
https://www.toernooiklapper.nl/inschrijven/inschrijfformulier/wfk-2014/?fik=CDDH25&jaar=2014

is de link om je in te schrijven of ga naar onze website.

Wil je op de hoogte blijven, kijk op de site of volg ons via Facebook.

We gaan er weer een gezellig en “WK 2014 vriendelijk” toernooi van maken!

tot laatste week juni,

WFK commissie,

Monique, Jeff, Frank, Tom, Marco en Harry

Er wordt gespeeld in de 
volgende categorieën:

 3 , 3 35+ (HE, HD, DE, DD), 
4 , 5 , 5 35+, 6 , 6 35+, 

7 , 7 35+, 8 , 8 18+, 9 , 9
18+(HE,HD,DE,DD,GD)

Iedere dag verrassende 
lekkernijen, een gezellige
sfeer en leuke wedstrijden

E.T.C.

Enkhuizer Tennis Club organiseert de Open 

West Friese tennis-
Kampioenschappen

BMW maakt 
rijden geweldig

Automobielbedrijf
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• C.V. ketels

• gas- en waterinstallaties
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enkhuizer aannemersbedrijf
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t: 0228 - 315586
e: info@eab-enkhuizen.nl
w: www.eab-enkhuizen.nl
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Westerstraat 146
1601 AN  Enkhuizen
telefoon 06 53 77 51 74
www.harryposthumius.nl
info@harryposthumius.nl

Harry Posthumius
Grafische Producties

Mede mogelijk gemaakt door:

 Bondsgedelegeerde:  Marjan de Weerd

 Toernooileider:  Harry de Wit

WWW.ENKHUIZERTC.NL
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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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Geslaagde toernooien in maart

Open dag
Zonovergoten, zo zou je hem in elk opzicht kunnen noemen, die open dag op  zondag 23 maart.  

Alsof het plezier dat de tenniskids hadden nog niet genoeg was, waren er ook nog demonstraties 

van  o.a.  rolstoeltennis, er was een  springkussen (voor alle opa’s en oma’s), een kraampje met 

tennisspulletjes, eentje met hot dogs, een popcornkraam, clowns en  mijn buurvrouw.   Over dat 

laatste hoogtepunt nu even niet, maar ik verzeker iedereen dat de dag niet meer stuk kon.  Mooi 

aanzitten troef, en voor de kinderen nog limonade toe. Wat een wereld….

Paul 

Openingstoernooi – zaterdag 29 maart
Aan het aantal deelnemers kun je zien of een toernooi succesvol is of niet, ik bedoel, verleden jaar 

waren er  velen. Dit jaar zo mogelijk nog meer.  Het toernooi is soeptoernooi genoemd, niet om-

dat het altijd in de soep loopt, maar meer omdat er voor weinig heel veel lekkere hapjes en soep 

wordt aangeboden, en dat niet alleen voor de winnaars. Ook ik kreeg ruim voldoende, terwijl ik 

toch duidelijk gekwalificeerd was als serieuze mededinger in de categorie “stuntel  van de dag”.  

Lekker gebald, enkele spannende partijtjes en daarna wat gezellig nazitten, wat wil een mens nog 

meer?  Nou, nog 1 soepje dan….

Paul 

Ouder-jeugdtoernooi – zondag 30 maart
Over mijn zoontje schreef ik elders, en dan ook nog met menige dichterlijke vrijheid. Tijdens dit 

toernooi keek ik vooral naar anderen.  Knap hoor, die oude man, die ze voor zijn oren krijgt van 

zoonlief, en die er dan ook nog  –goed zo- uit krijgt.  Plezier hebben waren hier de sleutelwoorden, 

iedereen deed zijn best om er iets leuks van te maken. Het weer zat ook aardig mee, volgend jaar 

zeker weer voor herhaling vatbaar, dit superuitje voor jong en oud.  (Wacht maar, volgend jaar 

krijg ik je wel, dacht ik over dat jongetje van  8 dat me kompleet de baan afsloeg…)

Paul 



Toptennis in Amstelveen
Zin om enkele betere spelers in actie te zien? Spelers uit de USA, Engeland, Frankrijk, Nederland, 

maar ook uit China, Indonesie en vele andere landen zijn te bewonderen tijdens het WK team-

tennistoernooi op zaterdag 7 en zondag 8 juni (Pinksteren) op het tennispark De Kegel aan de 

Bovenkerkerweg 81 in Amstelveen.  (indoor - niveau 2 tm.6) Momenteel is Nederland Wereldkampi-

oen teamtennis. 

Elk landenteam, bestaande uit ongeveer 8 spelers (4 mannen en 4 vrouwen) uit dat land, neemt 

het in drie dubbels (heren, dames en mixed) op tegen andere landenteams. Elke ontmoeting kent 

dus een winnaar. Meer informatie vind je op worldtennis.nl.

Een tip voor 1 voor tennissers met kinderen, die willen gaan kijken: neem gerust vrouw(of man) en 

kinderen mee. Er is er voldoende te doen en er zullen voldoende andere kinderen zijn.

Het toernooi vindt gelijktijdig plaats met de start van een Future toernooi, een groot internati-

onaal tennistoernooi waar spelers (mannen en vrouwen) van over de hele wereld strijden voor 

wereldranglijstpunten en 15.000 en 10.000 dollar. (7 tm 15 juni, ook in Amstelveen, maar dan op de 

buitenbanen). 

Een achteloos nieuwsbericht. Roger Federer 

maakt zich tijdens Roland Garros op voor zijn 

58e grandslamtoernooi op rij, opnieuw een 

record. Je kijkt er al niet eens meer van op. Het 

moge duidelijk zijn, ik ben groot fan van de 

Zwitser. Zijn fluwelen techniek, zijn rust en dat 

gekoppeld aan prestaties. Het zijn eigenschap-

pen waar ik allemaal niet over beschik. Al zou 

ik maar een fractie van zijn talent hebben zou 

ik ervoor tekenen. Maar goed, terug naar de 

records.

Een korte zoektocht online leert al snel dat de 

lijst met records voor Federer een behoorlijk 

lange is. De meeste grandslam zeges (17), maar 

liefst 301 weken (bijna zes jaar!!) stond hij op 

de nummer 1 positie en nooit werd iemand zo 

vaak als hij internationaal sportman van het 

jaar (4x) om er maar eens een paar te noemen. 

Maar wist u dat hij ook 65 graswedstrijden op 

rij heeft gewonnen, hij 26 keer achter elkaar 

won van top 10-spelers en hij ooit 24 finales 

achter elkaar won. Voor degene bij wie het 

begint te duizelen. Mijn zoektocht eindigt op 

48 records!

Is hij daarmee de beste tennisser ooit? Wat 

mij betreft volmondig ja, zonder enige twijfel. 

Natuurlijk blijft altijd de discussie of Nadal niet 

beter is. Volgens Agassi onlangs wel. Kijkend 

naar de onderlinge statistieken klopt dat. Maar 

ja, even een record van Nadal, hij was 160 

weken achter elkaar de nummer twee. Dat zou 

Federer natuurlijk nooit overkomen.

Leuk natuurlijk al die feitjes over de Zwitser, 

maar de meest bijzondere las ik vorige week. 

Federer was namelijk opnieuw vader geworden 

van een tweeling. In 2009 werd hij al vader van 

dochtertjes Myla Rose en Charlene. Dit keer 

waren het twee jongetjes, Leo en Lenny. Deze 

man is dus niet alleen een toptalent op de 

baan, maar blijkbaar ook naast de baan.

Alweer een record voor Federer? Nee, bij lange 

na niet. Om dat record te breken moeten hij en 

zijn vrouw Mirka dan nog wel even hun best 

doen. Kijkend in het Guinness Book blijkt het 

record voor meeste aantal tweelingen in één 

gezin op naam van de familie Vassilyeva te 

staan uit Rusland in de 18e eeuw kregen zij 16(!) 

tweelingen. Je kan natuurlijk ook niet alle re-

cords breken. Al hoop ik dat Federer op de baan 

er nog een paar aan toevoegt.

Maarten Edelenbosch

COLUMN

 De tweelingen van Roger Federer



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

Van de trainer
We schrijven alweer de 2e week mei 2014. Inmiddels een aantal weken onderweg met de zomer-

trainingen en veel verschillende omstandigheden gehad. De laatste 2 weken is er regelmatig slecht 

weer geweest. 

Voor alle zekerheid aan alle leerlingen en ou-

ders: wanneer er geen afbericht van Steven 

of mijzelf  is tav weer -of andere omstandig-

heden zijn we aanwezig voor de lessen in 

de kantine voor een theorieles, in het ESC of 

gewoon op de buitenbanen. Dus graag voor 

je les/training gewoon aanwezig op het ETC 

park wanneer er geen afbericht is van onze 

kant.

Uitwisseling met Wognum 
Eind maart hebben we de uitwisseling met Wognum gehouden, dit maal in Wognum op hun 

nieuwe complex/park. Met medewerking van Caro Leebeek, tennislerares van Wognum en andere 

vrijwilligers en ouders van Wognum en ETC hebben we er ondanks wat minder kinderen dan afge-

lopen jaren er toch een heerlijke middag van gemaakt. De kids en begeleiders werden goed voor-

zien van een drankje en worstenbroodjes en daar werd uiteraard dankbaar gebruik van gemaakt 

door iedereen. Tijdens prachtige omstandigheden hielden de jeugdleden in de leeftijden 10 – 14 jaar 

elkaar goed bezig en werd er sportief gestreden. Goed gedaan jongens en meiden!!!

Open dag ETC
Wat een heerlijke dag om aan mee te werken en op het park te zijn!!! Met vele vrijwilligers (ong 40 

st.) en collega’s je club open stellen voor iedereen op deze manier was voor velen een openbaring 

en werd/ word als zeer positief ervaren. Er was van alles te doen. Een luchtkussen voor de hele 

kleintjes, popcorn, een kraam met allerlei tennisbenodigdheden, trainingen, een demo, spelletjes, 

informatie, en nog veel meer



Er hebben zich heel veel mensen hard ingezet voor dit project en inmiddels zijn er 2 groepen kinde-

ren en 2 groepen volwassenen aan het trainen en meerdere lid geworden van ETC. 

We hebben met z’n allen ETC als club fantastisch neergezet! 

Ouderkind toernooi
Nog een leuk evenement aan de start van het seizoen. Goed weer, gezellige sportieve kids en ou-

ders/ opa en oma. Super gezellige sfeer met als afsluiting het rondom de baan. Het blijft een lek-

ker spelletje waarbij deze keer de opdracht voor de ouders om met links te spelen (lees verkeerde 

hand) niet door iedereen in dank werd afgenomen! Kids, ouders en vrijwilligers, goed gedaan!!!

De trainingen zijn in volle gang en alle leerlingen zetten zich uiteraard goed en vol overgave in. 

Naderende zaken zijn: de laatste competitie ontmoetingen, de clubkampioenschappen voor de 

jeugd en senioren, het WFK. De JC en de trainers gaan voor de jeugd nog een zomeractiviteit neer-

zetten dus blijf je mailbox en de site goed in de gaten houden!

Tot slot wil ik graag nog 1 ding kwijt. Probeer doordeweeks nog een keer naast je trainingsuurtje 

een keer met iemand of meerderen af te spreken om eea in praktijk te brengen. Het is belangrijk 

maar vooral leuk om continuiteit te ontwikkelen.

Veel tennisplezier! Groeten, Ruud.



Racketavonden voor de jeugd 
van het voortgezet onderwijs

Op zaterdagavond van 19-22 uur gezellig een balletje slaan 
met leeftijdgenoten uit de buurt !

Deze racketavonden zijn bedoeld voor alle jeugd van het Voortgezet Onderwijs
van tennisverenigingen HTC Santana, ETC, TC het Grootslag, TV Atlas en TV de Kaag.

Tijdens deze racketavonden worden er ter plekke wedstrijden gepland. 
Je speelt steeds met of tegen iemand anders. 

Dat kan iemand van je eigen club zijn, maar ook iemand van een andere vereniging.

De racketavonden worden afwisselend door de deelnemende verenigingen georganiseerd.
Kosten zijn € 3,= inclusief frisdrank en chips.

Neem je KNLTB-pas mee.

Data:
1 februari bij HTC Santana

7 juni bij ETC
6 september bij TC het Grootslag

4 oktober bij TV Atlas
1 november bij TV de Kaag

Zet deze data alvast in je agenda!

Je hoeft je niet op te geven, je kunt gewoon komen. 
Vervoer moet onderling worden geregeld, 

dus vraag je tennisvrienden en –vriendinnen  om ook mee te gaan !

jeugd......
De tennisjeugd heeft plezier

Hoi allemaal, 

Wij moesten 9 april met het competitieteam 

naar Langedijk, en de buurt heette Potjesdam. 

Het was ongeveer 45 minuten rijden. We reden 

eerst niet goed want we kwamen aan bij een 

jeu de boules park! De wedstrijden verliepen 

niet zo goed, maar we hebben 1 wedstrijd ge-

wonnen door Daan. De teamleden zijn: Bo Tol, 

Claudia van Walderveen, Ocean Hoffman, Tessa 

Fens, Mila Van Galen, Shannon Van As,Daan van 

Eijk en Cody Hansen. 

Het ging eigenlijk ondanks we hadden verloren 

heel goed en het was heel leuk!!! 

groeten Bo Tol 

Oproep van de jeugdcommissie 

Wij zijn op zoek naar versterking van onze com-

missie. Verschillende commissieleden hebben 

aangegeven eind van het seizoen te gaan stop-

pen als commissielid van de jeugd. Dus vindt je 

het leuk om voor onze jeugdleden activiteiten 

te organiseren meld je dan aan. Meer info en 

aanmelden bij: zunnebeld@quicknet.nl

Jeugdkalender

zaterdag 7 juni 2014

Racketavond voor jeugd van het voortgezet on-

derwijs. Gezellig een avondje tennissen tegen le-

den van andere verenigingen. Kijk op de site voor 

meer informatie. Deze avond is in Enkhuizen.

7 t/m 14 juni 2014

De clubkampioenschappen dubbel. Zoek snel 

een maatje en schrijf je in! Jij doet toch ook 

mee?

zaterdag 21 juni 2014

Een zomeractiviteit. Meer informatie volgt zo 

snel mogelijk.

16 t/m 23 augustus 2014

De clubkampioenschappen enkel. 

zaterdag 6 september 2014

Racketavond voor jeugd van het voortgezet 

onderwijs. Deze avond is in Grootebroek bij TC 

het Grootslag.

zaterdag 4 oktober 2014

Racketavond voor jeugd van het voortgezet on-

derwijs. Deze avond is in Andijk bij TV Atlas.

zaterdag 1 november 2014

Racketavond voor jeugd van het voortgezet 

onderwijs. Deze avond is in Wervershoof bij TC 

de Kaag.

zondag 26 oktober 2014

Afsluitingstoernooi.

Jarigen in de maand 

Mei:

2 Max Acda                                               

12 Ruben Zwaan

6 Wout Hiemstra

9 René Kok

Juni:

22 Zoë Piso

25 Daniël van Dijk

Juli:

1 Cheyenne Wijs

2 Rens de Wit

10 Thijmen Appelboom

12  Thomas Hazenoot

26 Maxime Muller

Augustus:

1 Bo Tol

3 Julian Robijn

5 Gwen Smit

6 Boudewijn de Wit

16 Ferens Kraakman

18 Eline Siersema

18 Jelle Dijkman



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

___                                                                                                                                   
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

Clubkampioenschappen dubbel/mix 2014 
De jeugdcommissie organiseert de clubkampioenschappen dubbel/ mix van  

Zaterdag 7 juni t /m zaterdag 14 juni.  
De wedstri jden starten om 15:45 de laatste wedstri jd gaat om 17:00 uur de baan op.  Op de 
woensdag beginnen we om 13:30 uur.  Op zaterdag en zondag starten we om 10:00 uur.  Bij  veel 
inschrijvingen is  het mogelijk dat de wedstri jden ook in de vroege avond worden gespeeld.   

Mix en dubbel wordt door elkaar gespeeld! Je kunt je inschrijven als 
jongensdubbel, meisjesdubbel of mixdubbel.  

Deze clubkampioenschappen zijn voor alle categorieen, dus beginners, 
gevorderden en toppers. Wij houden rekening met jullie verhinderingen. 

Naam:…………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum:………………………………………………………………….. 
Telefoonummer:…………………………………………………………………. 
Email:…………………………………………………………………………….. 
Ik speel samen 
met:………………………………………………………………. 
 

 Uit school om: 1e verhindering 2e verhindering 

Zaterdag 7/6    

Zondag 8/6 1e pinksterdag, geen wedstrijden 

Maandag 9/6 …………uur   

Dinsdag 10/6 …………uur   

Woensdag 11/6 …………uur   

Donderdag 12/6 …………uur   

Vrijdag 13/6 …………uur   

Zaterdag 14/6    

De kosten voor dit toernooi bedragen 4 euro p.p. Te betalen bij de eerste 
wedstrijd.  

Inschrijving sluit  zaterdag  24 mei. 

De inschrijvingen afgeven aan de trainer of een mail sturen naar 
zunnebeld@quicknet.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!

w
w

w
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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


