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CK EUKEN
ENTRUM STEDEBROEC

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

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

4Van de TC
Beste leden van ETC

Het buitentennis seizoen is alweer  voorbij. We hebben dit jaar 
een prachtige zomer gehad en ik hoop dat iedereen weer van het 
tennis spelen en hun competitie of toernooien heeft genoten.
Maar, de TC (technische commissie) is al weer bezig met het 
volgend seizoen en met name de voorjaarscompetitie. En hier 
willen we het met jullie nu even over hebben. We zien de laatste 
jaren jammer genoeg door wat voor reden dan ook, een terugval 
in het aantal competitie teams. Dit voorjaar 6 jeugd- en 14 seni-
orenteams, met als dieptepunt de najaarscompetitie, waarvoor 
we maar 2 teams hadden waarvan 1 team niet eens kon spelen 
omdat de KNLTB niet genoeg inschrijvingen had om een klasse 
samen te stellen. We willen hierbij dan ook een oproep doen aan 
jou als lid van ETC om eens te overwegen of competitie spelen 
iets voor je is. Je kunt je ook individueel opgeven, vermeld je 
speelsterkte en geef aan hoeveel keer je kan of wil spelen, wij 
van de TC gaan ons best doen en kijken of we een leuk team voor 
jullie  kunnen samenstellen. We worden allemaal wat ouder en 
hebben het druk, druk, druk maar juist dan is het goed om eens 
lekker te ontspannen door inspanning en een wedstrijdje te 
tennissen. Wat betreft de teams die al competitie spelen en dit 
volgend jaar ook weer willen doen het volgende: de inschrijving 
sluit 1 december, geeft op het formulier aan in welke klasse je 
afgelopen jaar hebt gespeeld en je eventueel volgend jaar zou 
willen spelen, wij gaan ons best voor jullie doen maar kunnen 
niets beloven, de KNLTB bepaalt uiteindelijk. Laten we hierbij 
voor diegene die nog nooit competitie hebben gespeeld nog 
even uitleggen waarom het juist zo leuk en leerzaam is om com-
petitie te spelen. Je speelt met en tegen andere tennissers dan 
die je misschien op je club gewend bent, in andere speelstijlen 
en op andere tenniscomplexen. Je leert om in een team te spe-
len, zelf misschien verloren, maar als team toch gewonnen.
De competitie wordt meestal over 7 ronden gespeeld, verdeeld 
over 8 à 9 weken. Is je team groot genoeg kun je een rooster ma-
ken zodat je niet alle wedstrijden hoeft te spelen, en misschien 
wel het belangrijkste HET IS GEWOON LEUK.
We hopen je hiermee over de “baseline” te trekken en je zover te 
krijgen dat je denkt, dat lijkt mij wel wat, ik meld mij aan.

Sportieve groeten,
Technische commissie ETC.
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Geweld in de sport
Vroeger liepen er op zondag drommen mensen 

over de Noorderweg richting het voetbalveld 

van West Frisia. Tenminste als het “Eerste” 

thuis speelde. West Frisia was in de vijftiger 

jaren een zeer goede tweede klasser. Beroemd 

waren de ontmoetingen met Hollandia uit het 

naburige Hoorn, Dan liep de hele “Streek” leeg 

en bij de uitwedstrijden in Hoorn ging men, al 

dan niet gewapend met een huishou-

trapje of aardappelkrat, per fiets rich-

ting Hoorn en voor de luiaards reden er 

bussen. Ik mocht altijd met mijn vader 

mee. Die dag speelde West Frisia tegen 

de Spartaan uit Amsterdam. Het veld 

was waar nu de Begoniasstraat en de 

Annemonenstraat elkaar kruisen. Onder 

de rook en geur van de zogenaamde 

Bult, een terrein van de gemeente, 

alwaar de geurende restanten van het 

rijke Enkhuizer leven werden opgesla-

gen en in de volksmond de drollensor-

teerderij geheten.

Langs het veld liepen dan twee leden van de 

Hermandad om de orde te handhaven en dat 

kwam omdat de hoofdinspecteur van de politie 

sterke bestuurlijke banden had met de vereni-

ging. De strijd werd altijd opgeleukt door de  

visventer en tevens stadsomroeper Karel Buis 

die zoals de hele familie Buis als  bijnaam “de 

Kat” had. Karel de Kat dus die met zijn stentor-

stem de ploeg aanmoedigde. Menig huidige 

coach kan hiervan leren. Als West Frisia de 

aanval inzette klonk het “Over de vleugels man-

nen! En daarna gevolgd door “Laat stromen dat 

rood gele bloed” Van 4-2-4 of 4-4-2 was nog lang 

geen sprake. Nee, men speelde het stopper-

spilsysteem Aanvallende middenvelders van nu 

waren toen rechts- of linkshalf. De voorhoede 

bestond uit een linksbuiten – linksbinnen - 

middenvoor- rechts binnen- en rechtsbuiten

De “mannen” van het eerste speelden in de 

tweede klasse KNVB met onder andere Jan 

Posthumius- Jaap Dangermond- Dirk Belier – 

Arie Post in het doel – Jan Roozendaal en Jaap 

Simons. Jaap was middenvoor. Nu zou hij een 

centrumspits zijn. Jaap was gevaarlijk voor het 

doel en dat wisten de mannen van de Spartaan 

ook. Op een bepaald moment was West Frisia 

vol in de aanval en ziedaar, Jaap werd gevloerd. 

De stopperspil van de Spartaan, ene Letteboer 

ging met zijn rechterschoen vol op de borst 

van Jaap staan. Het publiek loeide. De scheids-

rechter verwees de overlaat na enig getrek en 

geduw, ook toen al, naar de kleedkamer onder 

de tribune. Bij de ingang had een agent zich 

opgesteld om het publiek, dat razend was, in 

bedwang te houden. Echter, toen de gewraakte 

speler zijn heil wilde zoeken in de bescher-

mende kleedkamer, kon de agent zijn emoties 

ook niet meer de baas en trok zijn gummilat; 

Letteboer werd getroffen door een welgemikte 

tik op zijn schedel alvorens hij de gang naar de 

kleedkamer in kon vluchten.

Hoe bedoeld u, geweld in de sport ?

Krinkel

Maaral, trefpunt voor
autoliefhebbers.

BMW maakt
rijden geweldig

Automobielbedrijf
Maaral bv

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

Formaat 148 x 210 mm



aaNNEMERS Dat Staat!

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

TaxicenTrale 
wesTfriesland

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

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

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

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

Thermo onderkleding
Fleece
Soft shell's
Falke sokken

Gaastra
Tenson
Hood
Mat de misaine
Helly-Hansen

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

staat garant voor vakmanschap

uitdeuken zonder spuiten
(bij kleine schades)

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

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

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

www.hogendoornautoschade.nl

 

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

Onze merken:

S. Oliver

Tom Tailor Woman

Angels Jeanswear

Spoom jassen

Another Woman

Ultimate Miks

Westerstraat 163
1601 AG Enkhuizen
Telefoon 0228-319150

www.modusmode.nl

GOED EN NIET TE DUUR

DAGHAPPEN
MENU’S
OOK VEGETARISCH

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

De blessurehoek
Wie : Hans van Ewijk
Leeftijd : 53 jaar
Blessure : Waarschijnlijk een ontstoken peesplaat (hak)
Hoe lang : april 2014;
Medisch circuit : huisarts, aangemeten steunzolen, P. Zeijlemaker arts voor orthopedische 
   geneeskunde.
Prognose : goed, waarschijnlijk na 11 november 2014 weer proberen te tennissen.

Hans tennist normaal een paar keer in de week maar raakte, net toen de voorjaarcompetitie be-
gon, geblesseerd aan zijn hiel. Hij was ineens totaal uitgerangeerd.  Dit was extra wrang omdat 
Alice, zijn vrouw, net weer op de tennisbaan was teruggekeerd. Omdat Hans in zijn omgeving 
meer mensen had gezien met een soort gelijke blessure bezocht hij vrij snel de huisarts. De huis-
arts raadde hem steunzolen aan en schreef rust voor. De steunzolen brachten hem verlichting 
maar de pijn was nog niet geheel verdwenen. Daarom besloot Hans orthopeed Zeijlemaker uit 
Heerhugowaard te bezoeken. Van deze orthopeed heeft Hans een injectie met cortisonen gekre-
gen, dit is een pijnstillende injectie met onstekingsremmer. Tevens kreeg hij schoenadvies, geen 
klompen of slippers en zeker niet veel op blote voeten lopen, maar goed (dempend) schoeisel.
Inmiddels had Hans zijn oude racefiets tevoorschijn gehaald om zijn energie kwijt te kunnen. Dit 
beviel zo goed dat hij een nieuw exemplaar heeft aangeschaft en hij rijdt hiermee de klinkers uit 
het wegdek. Elke week een rit naar zijn werk, de havens van Amsterdam, en op zondag er op uit 
met zijn maten. Hans is inmiddels een dolle fietser geworden en hij ziet er afgetraind uit. Met zijn 
voet gaat het goed, hij moet op 11 november terugkomen bij de orthopeed, en hij heeft beloofd dat 
hij tot dit moment zijn voet niet extra gaat belasten. Hij hoopt daarna weer zijn racket ter hand te 
kunnen nemen. En nu maar hopen dat het niet weer terugkomt.

Ilse

Ruimte 
voor uw 
advertentie

Na 5 jaar actief te zijn betrokken bij de jeugd-
commissie heb ik besloten om er mee te gaan 
stoppen. Ik heb het vreselijk naar 
mijn zin gehad met de jeugd en 
vele van de jeugdleden zien op-
groeien van kind tot volwassen 
persoon. ETC heeft een geweldige 
jeugd rondlopen waarvan ve-
len een hechte band met elkaar 
hebben. In al die tijd heb ik het 
nog nooit meegemaakt dat er 
een onvertogen woord is geval-
len, bij de jeugdleden onderling 
niet, maar ook zeker niet naar de 
jeugdcommissie toe. We mogen 
als vereniging van ETC trots zijn 
op zo’n jeugd. Vele activiteiten 
zijn de revue gepasseerd in de jaren, maar op 
een gegeven moment zijn al  je ideeën wel 
uitgevoerd en wordt het steeds moeilijker om 

vernieuwend te zijn. Misschien is het daarom 
ook wel weer eens goed om andere ouders in de 

jeugdcommissie te laten opereren 
met verfrissende ideeën. Tevens 
treden Hinke Zoodsma en Marion 
van der Deure uit de jeugdcom-
missie.  Het zou fijn zijn als er 
ouders interesse hebben om aan 
te sluiten bij de commissie, die 
vol enthousiasme gezellig samen 
werken en alle activiteiten samen 
tot stand brengen met behulp van 
trainers, en zo nodig met onder-
steuning van de tc. 
Bij deze wil ik alle jeugdleden, 
bestuur, commissieleden en de 
trainers Ruud en Steven bedanken 

voor de hele fijne tijd die we samen hebben 
gehad.
Groetjes Jeanet Zunnebeld   

Afscheid van de jeugdcommissie



Data klop niet!

Beste leden van E.T.C
Door de jeugdcommissie zijn er dit 

jaar 380 loten verkocht van de Grote Club Ac-

tie. Dit heeft de vereniging een bedrag van 912 

euro opgeleverd. Compliment aan alle leden 

van ETC die deze loten hebben gekocht. Kijken 

of er een prijs op je lot is gevallen, kan vanaf 

27 november op de site van de Grote Club 

Actie. Nogmaals dank aan alle leden van de 

vereniging.

Energie besparing 
Beste mensen, 

we hebben als vereniging besloten om aan 

energiebesparing te doen. Er zijn zonnepane-

len op de kantine geplaatst, wat op zich een 

goede zaak is daar we als vereniging zijnde 

ook groen mogen denken.

Nu valt het mij op dat als sommige leden bij 

voorbeeld half 10 ’s avonds klaar zijn met hun 

partij, en er komt niemand meer na hun om 

te tennissen, ze vaak  vergeten om de lampen 

uit te doen. Dit vreet energie mensen, wees 

daarom zo verstandig om je heen te kijken als 

je klaar met je partij bent. En als er niemand 

meer na je komt doe dan de lichten uit. We 

betalen allemaal onze contributie om onze 

sport te mogen uitvoeren op een betaalbare 

manier, laten we het dan ook betaalbaar 

houden los van het feit dat energieverspilling 

zonde is. We zijn op de goede weg, de zon-

nepanelen gaan hun investering wel terug 

verdienen, maar er is met simpel gezond ver-

stand en een beetje verantwoordelijkheid zo 

veel meer te bezuinigen.

groeten van een zuinig en bewust lid

Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering

welke zal worden gehouden op maandag 15 

december 2014 aanvang 20.00 uur in de kan-

tine van de vereniging.

De vergaderstukken zullen per 1 december per 

email naar de leden worden verzonden. Leden 

die niet over een emailadres beschikken kun-

nen na 1 december een fysiek exemplaar (op 

aanvraag) afhalen bij het secretariaat (06-

23629014).

Bij de vergadering zal een aantal exemplaren 

op tafels beschikbaar worden gesteld.

De Blessurehoek
Gewond? Een blessure waarbij een tennisarm, 

een voetbalknie of een korfbaluitslag in het 

niet vallen? Of Wilt u uw geblesseerde buur-

vrouw of buurman ook eens in het zonnetje 

zien? Neem contact op met Ilse, onze first lady 

van de Blessurehoek Alleen al de foto’s die ze 

maakt zijn uw moeite waard. I.rienderhoff@

quicknet.nl Nu reeds veel dank.  

De website
Hopelijk bevalt-ie, onze website waaraan we 

heel wat zorg besteden tegenwoordig. Geluk-

kig zijn we ook maar mensen en dus kan het 

wel eens voorkomen dat u gebreken vindt, 

een hiaat ontdekt, geen worst kunt maken 

van een lap tekst. Aarzel niet, neem contact 

op met ons. (Klik hiervoor op *contact* rechts-

boven.) Ook originele gedachten en nieuwe 

ideeën zijn meer dan welkom.

Onze websitetip:  Wist u dat, op welke pa-

gina u ook staat, u terug kunt naar de home 

pagina door op het ETC logo te klikken?

COLUMN

Het kunstgebit
Het enige wat er over is van mijn vader is zijn 

kunstgebit. Het staat weinig prominent in de 

huiskamer. Ik geneer me er een beetje voor. 

Maar ik geneer me ook voor die gegeneerd-

heid. Hij was een lieve man. Als ik nu besluit 

dat ik nooit van hem gehouden heb, ben ik 

een schoft. een die de waarheid niet zegt 

ook...

Want wij hielden wel degelijk van elkaar. Op 

zijn sterfbed in het Delta Ziekenhuis in Rotter-

dam, stopte hij me op het laatst nog wat geld 

toe, een testament was nooit zijn ding. Het 

was niet veel, maar het gaat om het gebaar. Ik 

speelde vrolijkheid, maar hij moet die wan-

hopige blik in mijn ogen wel degelijk gezien 

hebben.

Wat houd je over van elkaar? Wat houd je uit-

eindelijk over? Geld speelt geen rol, dan niet 

meer, niets democratischer dan de dood. Maar 

wat dan wel? Wat speelt een rol? Is er iets con-

creets, iets wat er ooit toe deed? Een bril? Een 

ring? Het kunstgebit?

Dat kunstgebit. Wat ooit perfect paste en heel 

nuttig was, ligt nu doelloos te bewijzen dat 

kunststof moeilijk vergaat, dat het enige wat 

overblijft, wat alles overleeft, dode materie 

is...

Als ik ooit zover ben wil ik dit niet, ik verstop 

mijn kunstgebit nu al...Alles wat die kleine 

van me erft zijn mijn tennisracket , mijn 

-schoenen en mijn toverballen....Nu al vraag ik 

hem of hij mijn schoenen niet eens wil probe-

ren. hij kijkt me dan meewarig aan, zo van...

wordt het niet eens tijd voor een leuk tehuisje 

pap?

Mijn vader, er is niets van hem over dan dat 

verrekte kunstgebit, bedenk ik me en sla 

een gemeen balletje waarbij ik kwaadaardig 

lach....ik zal hem leren, die grim reaper. ...En 

ja, hij is helemaal niet dood, die ouwe...hier 

loopt hij....hij zit in mijn rechter arm...kijk 

maar uit voor die smash van mij....

Paul

Bericht van de kantine 
commissie
Zoals elk jaar gaan we weer zitten met de pas-

jes , en wel op de volgende data.

Zaterdag 15 maart van 1300 – tot 1600 uur 
Maandag 17 maart van 1900 – tot 2100 uur
Zaterdag 22 maart van 1300 – tot 1600 uur 

Tevens is er weer  de mogelijkheid om te bel-

len naar de familie de Weerdt  om je kantine 

dienst op te geven op telefoon nr. 0228513942. 

Vanaf 1 maart  tot 14 maart.

Veel tennisplezier 

Gezocht: Social Media 
Goeroe! 
Heeft Facebook voor jou geen geheimen? Deel 

je graag je kennis, leuke berichtjes en grap-

pige video’s met andere? En kun je een beetje 

creatief schrijven? Dan zoeken we jou! 

Je ontfermt je over het Facebook kanaal van 

de Enkhuizer Tennis Club. Post leuke berich-

ten, video’s etc. Signaleert vragen of klachten 

die binnenkomen en weet hoe je moet rea-

geren. Ook kun je af en toe leuke Like en win 

acties bedenken en posten. Kun jij het aantal 

Facebook fans vergroten?

Stuur een berichtje naar info@enkhuizertc.nl



DÉ TENNISSPECIALIST 
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Tennisartikelen voor 
iedere speler/speelster 

trainers en clubs
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0229 - 232461

HEERHUGOWAARD

072 - 5345911

www.tennisxpress.nl
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• Groot assortiment tennisrackets 25% korting

•  24-uurs bespanservice (ERSA gecertificeerd)

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

•  Scherpe prijzen en professioneel advies
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Het SnerttoernooiVerslag banencommissie van bezoek 
aan TV De Doordraaiers

Voor het tweede jaar op rij werd het sluitingstoernooi, omgedoopt tot snerttoernooi,  op de laatste zaterdag 
van oktober gehouden, de allerlaatste dag in zomertijd. Opnieuw was de opkomst een succes, wat voor ons 
betekent dat het een goed idee was om het sluitingstoernooi te verplaatsen naar de zaterdag. De start be-
gon enigszins rommelig aangezien er twee verschillende aanvangstijden circuleerden. Wat uiteindelijk zeer 
goed uitpakte omdat er meer deelnemers dan beschikbare banen aanwezig waren. 38 Deelnemers, 6 com-
missie leden en 10 mee-eters zorgde voor een zeer gezellige sfeer op het park. Nadat er eerst flink fanatiek 
getennist werd, was het om 18:00 tijd voor de overheerlijke snert van slagerij Zunnebeld en de vegetarische 
soepvariant van Esther met daarbij het onmisbare 
roggebrood met spek (zoete en zoute variant). De 
kantinecommissie zorgde voor een lekker broodje 
kroket er bij. Voldaan stapte iedereen weer de baan 
op om nog even heerlijk een potje te tennissen in de 
buitenlucht. Daarna was het tijd voor het klapstuk 
van de avond. Na een spontaan optreden vorig jaar, 
was het ons gelukt om de band van Jan, Paul en Si-
mon dit jaar opnieuw vast te leggen. In twee sessies 
ging de kantine helemaal los op hun heerlijk aanste-
kelijke muziek. Al met al een zeer geslaagde avond, 
een mooie afsluiter van het tennis seizoen 2014.
Namens de RTC, tot ziens in 2015!

De commissie heeft, naar aanleiding van haar 
opdracht een onderzoek te doen naar de mogelijk-
heden van vervanging van onze gravelbanen, op 
zaterdag 20 september een bezoek gebracht aan TV 
de Doordraaiers in Houten (nabij Utrecht). Chauf-
feur Ruud van Hees. 
We werden zeer hartelijk ontvangen door de voorzit-
ter Peter Hermens. 
Peter vertelde ons dat de vereniging de afgelopen 
jaren is teruggelopen van ca. 1200 
naar nu ca. 600 leden en dat zij nog 
beschikt over 12 gravelbanen.
Door de firma Huisman zijn in 2013 
twee gravelbanen vervangen door 
Gravel Plus banen. Vervolgens zijn 
in het voorjaar van 2014 drie gravel-
banen vervangen door gravel Pro 
banen en later in het jaar omstreeks 
juni nog eens drie gravelbanen door 
Gravel Probanen. De ervaringen met 
de nieuwe gravelvarianten zijn nog kort, maar ze 
werden tot nu toe als zeer positief ervaren.
De banen zijn na regelval weer snel (binnen het 
halfuur) bespeelbaar. Deze banen moeten goed 
onderhouden (bijgehouden) worden en vergen net 
zoveel onderhoud als gewone gravelbanen met uit-
zondering van het grote voorjaaronderhoud. Dat is 

namelijk bij die banen niet meer nodig. Het verschil 
tussen de Plus en Pro banen is de fijnheid van de 
korrel. 
We hebben gedurende korte tijd even op beide 
baansoorten gespeeld. De banen lagen er mooi 
strak bij en waren zeer goed en prettig bespeel-
baar. Verschil wat opgemerkt werd tussen de net 
aangelegde Plusbanen en de vorig jaar aangelegde 
Probanen was dat de Probanen waar we op speel-

den wat stroever (niet volledig kunnen 
wegglijden bij een sliding) waren dan 
de Plusbanen. Volgens de voorzitter 
Peter Hermens had dat te maken met 
de nieuwigheid van de Probanen. 
Bij navraag aan spelers op de naast-
gelegen Pro banen (die in het voorjaar 
waren aangelegd) werd gezegd dat de 
stroefheid daar niet meer aanwezig 
was. De commissieleden hebben dat 
niet zelf meer getest.

De banencommissie gaat nu een verslag met 
aanbeveling maken voor het bestuur van ETC. Het 
bestuur zal vervolgens een voorstel formuleren en 
dit ter tafel brengen op de aanstaande de ledenver-
gadering.
Namens de banencommissie
Gerrit Harlaar 
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We spreken over een mogelijk warmterecord in 
2014, 26 oktober is het nu. Want wat is het nog 
lekker weer buiten! 
Nog net voordat de Service gedrukt ging wor-
den kon ik het stukje toevoegen van het slui-
tingstoernooi van de jeugd, hier later meer 
over.  Zo na de zomervakantie is er een hoop 
gebeurd! Zomertrainingen, het Haringstad 
toernooi, de Clubkampioenschappen, najaars-
competitie ea zomeractiviteiten zijn afgerond. 
Vanaf de week 20 oktober zijn we gestart met 
de wintertrainingen die weer deels buiten (ETC) 
en deels binnen in het ESC worden gehouden. 
Qua aantallen ongeveer dezelfde hoeveelheid 
leerlingen als vorige winter. Tot aan de kerstva-
kantie zullen we trainen en na de jaarwisseling 

de resterende we-
ken tot in begin/
medio maart 2015.

(hoop niet dat we 
er zo bij komen 
te staan komende 
maanden, haha)

Wintertrainingen
We hebben nog een aantal mogelijkheden voor 
wintertrainingen, evt maandag en dinsdag 
overdag en ’s avonds. Ook de andere dagen in 
de week hebben we nog verschillende moge-
lijkheden om overdag of in de avond trainingen 
te kunnen bieden. In overleg kunnen we voor 
iedereen kijken naar een gepaste en persoon-
lijke afstemming. Of we het nu over jeugd of 
senioren hebben.
Iedereen die competitie gaat spelen zal interes-
se krijgen in de mogelijkheden voor teamtrai-
ningen en of andere gerichte opties om goed 
voor de dag te komen in april. We houden U in 
het 1e blad van 2015 op de hoogte.

Rolstoeltennis
Al weer enige tijd geleden berichtte ik jullie 
over het rolstoeltennis bij ETC. We hebben nog 
steeds een aantal zeer enthousiaste rollers die 
wekelijks hun plezier en inspanningen op de 
baan laten zien. Dit doen we deze winter op de 
donderdagavond van 19-20 uur in het ESC waar 
we dan met meestal 4 personen aan de slag 
zijn. We hebben sinds oktober een nieuw en 
overigens ook jongste lid binnen de groep: Da-
nielle Dekker uit Bovenkarspel. Tevens komen 

Van de trainer

Het 2e snertsluitingstoernooi.
Na jaren afwezigheid was ik op 25 oktober weer 
eens deelnemer aan het sluitingstoernooi.
Met ca. 40 deelnemers begonnen we om 16.00 
uur te spelen, twee periodes van 45 minuten.
Geweldig goed weer, goede sfeer, wat wil je nog 
meer.
In de pauze daarna kregen we heerlijke snert en 
roggebrood met spek van slager Harry Zunne-
beld. Voor de liefhebbers ook nog een broodje 
kroket. Wat een verwennerij voor 5
euro! Na nogmaals 2 x 45 min. Tennis werd het 
tijd voor een drankje en even gezellig nazitten. 

Tijdens de nazit werden we verrast met een 
muzikaal optreden van het trio "BOTTLE UP & 
GO! bestaande uit Paul van Gelder, de muzikale 
leider, Jan Jeltes, bas/gitaar en Simon Breed op 
het wasbord. Zij speelde Amerikaanse old time 
muziek uit de jaren 50, wat lekker in het gehoor 
lag en voor een gezellig sfeertje zorgde. Ik wist 
al dat Paul verrassend kon tennissen maar mu-
zikaal is hij ook een entertainer. Folk met ballen 
en uitdagende teksten zijn hem niet vreemd. 
Ja, het was gezellig met elkaar en ik wil vanaf 
deze plaats de recreatie- en toernooicommissie 
bedanken voor de goede zorgen!
Jaap Harlaar 



 

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

Elly en Ben Gazan daar vandaan, Mark Smit uit 
Grootebroek, Carin Vermeulen uit Hoorn en op 
dit moment helaas nog geblesseerd Clemen-
tine van Wijk uit Enkhuizen. Een gemengde 

maar heerlijke groep tennissers! We hopen deze 
winter (net als vorig jaar) met elkaar naar St. 
Pancras te aan om daar een tennismiddag te 
doen met de groep die daar traint. Het zou te-
vens mooi zijn om in een activiteit het rolstoel-
tennis op het park van ETC te zien. 2015 here we 
come!!

Afsluittoernooi
Zondag 26 oktober van 10 – 14 uur hebben we 
een fantastische dag gehad met 26 koppels 
opa’s, oma’s, ouders, oppas en kids. We hoor-
den dat het zaterdag bij de seniorenafsluiting 
ook al heel gezellig was geweest. Na een uurtje 
(broodnodig voor de meesten) extra in bed wa-
ren dan bijna alle deelnemers en begeleiding op 
tijd in het clubgebouw van ETC. Allemaal aan 
de koffie, thee en limonade waarna een wel-
kom werd gegeven aan de dag. Voor het eerst 
werden de echte youngsters met begeleiding en 

ouders naar de zogenaamde rode banen (baan 
7 en 8 waren opgedeeld in meerdere kleinere 
banen) geleid waar zij 2 x 45 min wedstrijden 
gingen spelen in dubbelspel vorm. Korte wed-
strijden tot de 7 punten en won je die mocht je 
met je maatje het gaan proberen tegen andere 
tegenstanders. Heerlijk om de kids met hun 
ouders of een opa of oma (net zo fanatiek) mee 
te zien doen!!!  
Tegelijkertijd werd op de andere banen driftig 
en minstens zo fanatiek menig wedstrijdje 
gespeeld door de jeugd van 11 jaar en ouder, ook 
weer in dubbelspel met een ouder maar dan op 
tijd… zo’n 25 a 30 min duurden de wedstrijden 
waarna we om 13.30 uur met deze groep nog 2 
rondes om de baan hebben gespeeld op baan 1. 
Vlak voor de start van het beruchte spel werd 
Jeanet nog even gevraagd voor een groepsfoto 
met alle deelnemende jeugd want het was haar 
(officiele) laatste deelnemende activiteit als 
jeugdcommissielid. Jeanet, we komen elkaar 
zeker nog veel tegen op en naast de baan maar 
wat heb jij ongelofelijk veel voor de jeugd ge-
daan en betekend in de afgelopen 5 jaar. Top!!!
Terug naar het rondje om de baan. Ouders en 
jeugd waren gebrand om elkaar het (tennis-)
leven zuur te maken en ik moet zeggen, dat 
lukte aardig hier en daar maar de jeugd heeft 
uiteindelijk en zeker terecht gewonnen!!!  Een 
superleuke dag en komende wintermaanden 
zullen we wederom ons best doen om nog weer 
zo’n topper neer te zetten. Nogmaals allemaal 
dank voor jullie enthousiasme en inzet!!!

Tennisgroeten, 
Ruud

Koen Smit en Femke Zunnebeld eerste 
geworden club mix senioren.

Door goede afspraken binnen de jeugdcommissie met de 
recreantencommissie, is het mogelijk dat de oudere jeugd-
leden mee mogen doen met de clubkampioenschappen  van 
de senioren. Zo hebben Femke en Koen dit keer meegedaan 
in de categorie 7. Die de finale nota bene speelde tegen 
Koens eigen vader en moeder Bregje en Hans Smit. In de 
eerste set had Koen een smile op zijn gezicht van oor tot 
oor, want deze set werd gewonnen met 6-1.  Zo af en toe 
even hard af smashen op je moeder is toch fantastisch. De 
jeugd dacht dat het wel snor zat, en dachten dat de over-
winning al binnen was. Maar Bregje en Hans gaven in de 
tweede set goed partij en hadden weinig zin om thuis aan 
te horen, dat hij wel even had gewonnen van de ouwe-
lui. Hans en Bregje moesten toch hun verlies nemen in de 
tweede set met een stand van 7-5. Leuke wedstrijd en gaaf 
om mee te mogen doen.



Ouder-kindtoernooi – 26 oktober 2014

Afgelopen zondag 26 oktober hadden we het afsluitingstoernooi van de jeugd. Er hadden zich 26 

koppels opgegeven. Iedereen werd verdeeld op niveau. Zo werden er vele leuke wedstrijden ge-

speeld. De jongere jeugd speelde volgens de regels van tenniskids. Dat wil zeggen op een kleinere 

baan met grotere, zachtere rode tennisballen. De andere jeugd speelden op een halve of op een 

hele baan. Na afloop was er natuurlijk nog het spel ‘rond op de baan’. De ouders wisten het niet te 

winnen van de jeugd. Het was een sportieve en gezellige ochtend. 

Ik vond de partijtjes tennis het leukst. Ik heb met m’n 

vader & met m’n moeder gespeeld. Ik vond de pauze 

ook leuk. Het was heel anders als de gewone lessen. 

Ik had heel veel lol en pret. Ik had niet alles gewon-

nen maar dat maakt me niet uit. Als je maar pret heb.

Het was spannend. 

Groetjes, Sophie Rood

Samen met mama heb ik mee gedaan met het

Ouder-jeugd toernooi en het was heel leuk. 

Mijn vriendin Sophie deed ook mee. We moesten ook tegen 

elkaar, dat was wel spannend! We moesten ook tegen Frank en 

dat was helemaal spannend! We gingen ook wisselen dan gin-

gen de ouders tegen de kinderen en dat was heeeeeeeel grap-

pig. Dat wonnen we zelfs!

Alies Clay 

Ik heb vandaag meegedaan aan het ouder-kind-

toernooi en ik vond het leuk. We hebben partijtjes 

getennist. En we hebben kinderen tegen ouders 

gedaan.

Wout 

Het ouderkindtoernooi was dit jaar weer zeer ge-

slaagd! Iedereen heeft in totaal vijf potjes gespeeld. 

Elk potje duurde 30 minuten. Na een aantal potjes hebben we een korte pauze gehouden. We 

kregen drinken en een lekkere koek om vervolgens weer te gaan tennissen. Aan het einde hebben 

we nog een rondje om de baan gedaan. Kortom deze dag is dus weer geslaagd en op naar het vol-

gende ouderkindtoernooi!

Femke

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

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

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

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

Of kijk eens op onze website:

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

www.regthuysgolf.nl

Kom gezellig eens bij ons golfen! 
Golfbaan Regthuys

Kennis van 

sport en 

recreatie 

met Enkhuizer 

hart voor 

de zaak!

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

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

www.regthuysgolf.nl

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



De service van de Wit 
is gegarandeerd  I N !

Dynamisch in Electronica en Muziek

Natuurlijk kent u de Wit als een deskundige partner   met veel kennis van de moderne beeld en
geluidstechnieken. Daarin onderscheiden we ons van onze concurrenten, denken we zelf. Dat bij
ons een sportieve service hoog in het vaandel staat vinden wij  misschien wel nét zo belangrijk!
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In de gelagkamer bij Peet …………………                                                                                                                          

In de wetenschap dat een hartig drankje een 

prettige bondgenoot is, worden er gelijk af-

spraken gemaakt. En na nog een borrel,  besluit 

men terug te gaan naar Enkhuizen om aldaar 

in het Koggenhuis de puntjes op de i te gaan 

zetten. De abrupte overgang van de warme 

kamer bij Peet naar de vrieskou buiten, maakte 

bij sommigen het hoofd nog lichter! Dominee 

Frans, die evenmin kouwe thee heeft gedron-

ken, gaat bij de eerste streek roemloos onderuit 

en zijn hartgrondige verwensing ‘kristenziele’ 

ontlokt één der dames de opmerking ‘Hé, daar 

ligt je tekst voor zondag’. Gelukkig hebben ze de 

wind in de rug en al lijken de slootjes smaller 

dan op de heenreis, ze bereiken de stad zonder 

verdere mankementen.   

Bij aankomst in het Koggenhuis is de stem-

ming uitgelaten en zijn de deelnemers am-

bitieus. Het besluit tot oprichting van een 

tennisclub is snel genomen  en ‘daar moet op 

gedronken worden’. De fles gaat weer rond,  

vergezeld van de opdracht de komende dagen 

enkele met name genoemde mensen te be-

naderen. De discussie wordt afgerond met de 

vaststelling dat op dinsdag 13 februari in de 

Oranjezaal een vergadering belegd zal worden. 

Eep Hoogendijk zal deze vergadering in goede 

banen gaan leiden. Daarna hijsen de aanwe-

zigen zich weer in hun jassen en gaan probe-

ren heelhuids de eigen woonstee te bereiken.                                                                                                                            

Zou ETC de eerste tennisclub in Enkhuizen 

worden?  Nee, die primeur komt toe aan een 

groepje fanatici dat al in de loop van 1916 onder 

de naam “Kwiek” de koppen bij elkaar had ge-

stoken. Welke namen daaraan verbonden waren 

is niet meer na te gaan. En er was ook nog “de 

tennisclub van de familie Groot”, een groepje 

mensen dat zich direct of indirect verwant 

mocht noemen met de grondleggers van de 

Enkhuizer zaadbranche.  

Hoe dan ook, het waren wat de gewone man 

als de hotemetoten van de toenmalige klein-

steedse samenleving beschouwde, die zich de 

luxe van dit spel, gelardeerd met temen als ‘sor-

rie’ en ‘seurtie luf ’, konden permitteren.

13 FEBRUARI 1917,                                                                                                                                            
Dirk Scholten, de waard van de Oranjezaal, laat 

de kachel van het bovenzaaltje opporren. Het is 

nog steeds volop winter en hij wil het zijn klan-

ten best naar de zin maken.  Zéker nu het lieden 

zijn die tot de gegoede burgers van de stad te 

rekenen zijn. Als tegen achten de een na de 

ander hufterig binnenstapt is het behaaglijk in 

het knusse opkamertje dat als vergaderruimte 

dienst doet.               

De gelegenheidsvoorzitter, Eep Hoogendijk van 

Capellen heeft, buiten die van hemzelf, 11 kop-

pen geteld als hij na  het gebruikelijke Enkhui-

zer kwartiertje z’n hamer op het groene laken 

laat neerkomen.

De oprichtingsvergadering wordt ge-
opend, de Enkhuizer Tennis Club is opge-
richt !
Sport was in die tijd nog een pril begrip. Sinds 

1885 was er de gymvereniging  ‘Vlugheid en 

Kracht’ en sinds 1907 ‘Willen is Kunnen”, later 

samen als  het nog steeds bestaande ‘VEKWIK’. 

En na een aanloopje in 1907 (v.v. Sparta),  was in 

1913 de voetbalclub ‘West Frisia’ opgericht. Maar 

verder was er niet veel meer dan schaatsen in 

de winter en een duik in de Zuiderzee in de 

zomer. Toch schijnt er kort na de vorige eeuw-

wisseling in Enkhuizen ook het tennisspel door 

enkele jongemannen op een grasveldje aan het 

eind van het Molenglob  beoefend te zijn. 

Wordt vervolgd,   

Ferry

ETC
       het verleden (3)



Loodgietersbedrijf
HeijseLAAr V.o.f.

• C.V. ketels

• gas- en waterinstallaties

• dak- en zinkwerkzaamheden

• badkamer- en toiletrenovaties

Vierkant 7  •  1602 KH enkhuizen  •  0228-319096

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

enkhuizer aannemersbedrijf
korte tuinstraat 8, 1601 CJ  enkhuizen

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



Gruba Auto & 
Bandenservice

Openingstijden:

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

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

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

Gruba Auto & 
Bandenservice

Openingstijden:

APK-keuringvanaf

34,-

APK-keuringvanaf

34,-

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

You just got to be there!

Hoofdstraat 224

1611 aN BoveNkarspel

tel. 0228-511227

dirkdewitmode.Nl

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

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

Dames- en herenkapsalon

Volendammer 
visspeciaalzaak

Jan & René

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

Uw keus voor kwaliteit!

different world of fashion

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

van der horst

Ga voor informatie naar:

www.bouwmetvanderhorst.nl

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

postadres: postbus 375 - 1600 aj enkhuizen

Hier had
uw advertentie
kunnen staan!

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
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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

Nadat we het ouder-kind toernooi hebben 
gespeeld op zondag 26 oktober, kijken wij als 
jeugdcommissie  weer op een ontzettend leuk 
jaar terug samen met onze jeugdleden. Vele 
activiteiten zijn er weer georganiseerd voor de 
jeugd. Door de goede samenwerking tussen 
onze trainers en tc kun je een succesvol jaar 
draaien. Zo hebben we in Januari een binnen 
evenement georganiseerd om de jeugd ook in 
de wintermaanden  de binding met de vereni-
ging te laten behouden. 
Dan beginnen we het seizoen de laatste jaren 
met de verkoop van de loten voor de Grote Club 
Actie tijdens het pasjes ophalen. Dit levert de 
vereniging altijd een leuk extraatje op waar 
we in verhouding weinig moeite voor hoeven 
te doen. Dit jaar hebben we voor het eerst als 
vereniging een open dag gehouden, waar de 
jeugdcommissie volop zijn steentje aan heeft 
bijgedragen. Het seizoen zelf beginnen we al-
tijd met het openingstoernooi, het welbekende 
ouder-kind toernooi, wat we altijd afsluiten 
met een rondje om de baan met alle ouders 
en kinderen wat altijd een groot succes is bij 
iedereen. Voordat de competitie begint hebben 
we altijd een uitwisseling met tennisvereniging 
Wognum ter voorbereiding. Ook vindt er altijd 
een informatieavond plaats voor alle jeugdle-
den die competitie gaan spelen. Daarna begint 
natuurlijk de voorjaarscompetitie waar we 
aan deel hebben genomen met 6 jeugdteams. 
Waarvan 2 teams kampioen zijn geworden. 
Nu hebben ondertussen alle kinderen genoeg 
wedstrijdervaring  opgedaan om de clubkampi-
oenschappen dubbel te gaan spelen. Dit heeft 

een aantal spelers zo gemotiveerd om dit jaar 
mee te doen aan het WFK toernooi. Dit was 
een geweldige ervaring voor de jeugd om mee 
te draaien met de volwassenen. Dit seizoen 
hebben we natuurlijk ook weer een gezellige 
feestmiddag georganiseerd voor de jeugd, dit 
maal in het Streekbos. We hebben daar een 
rondvaart gemaakt met de polderschuit en we 
hadden het één en ander aan spelletjes geleend 
van de Scouting. Vervolgens zijn we met z’n al-
len lopend richting ETC gedaan en daar zijn we 
met de snelheidsmeter onder leiding van Hans 
Buddingh aan de slag gegaan. Daarna heerlijk 
aan de barbecue met z’n allen. Ook is er voor de 
jeugd van 12 t/m 17 jaar een racketavond opge-
zet met de verenigingen bij ons uit de buurt. 
Dit moet echter de jeugd meer gaan motiveren 
om niet alleen te lessen, maar ook is het van 
belang dat ze gaan inzien dat wedstrijden on-
derling spelen hun spel te goede komt. De clu-
benkel was dit jaar niet zo succesvol, jammer. 
Dit jaar is er geen najaarscompetitie gespeeld 
door de jeugd, omdat de competitie landelijk  
gespeeld werd. Wel hebben we ter compen-
satie van de najaarscompetitie een handicap 
toernooi georganiseerd. Tevens hebben we een 
informatiebijeenkomst gehouden voor kinde-
ren en ouders omtrent het verhaal Tenniskids.  
Jaarlijks sluiten we dan eind oktober af met het 
sluitingstoernooi, dat altijd goed wordt ont-
vangen, en ook iedere keer weer heel gezellig 
is. We hopen zo dat we iedereen inzicht hebben 
gegeven wat er zoal wordt georganiseerd voor 
de jeugd van ETC door de jeugdcommissie met 
hulp van onze trainers. 

Woordje van de Jeugdcommissie



VOORJAARSCOMPETITIE 2014VOORJAARSCOMPETITIE 2014VOORJAARSCOMPETITIE 2014VOORJAARSCOMPETITIE 2014VOORJAARSCOMPETITIE 2014 2014
Inschrijfformulier - Seniorenteam / IndividueelInschrijfformulier - Seniorenteam / IndividueelInschrijfformulier - Seniorenteam / IndividueelInschrijfformulier - Seniorenteam / IndividueelInschrijfformulier - Seniorenteam / IndividueelInschrijfformulier - Seniorenteam / IndividueelInschrijfformulier - Seniorenteam / IndividueelInschrijfformulier - Seniorenteam / Individueel

Ons team bestaat uit:Ons team bestaat uit:

Achternaam Voornaam m / v BondsnummerBondsnummer Geboorte- 
datum

Geboorte- 
datum

speelsterktespeelsterkte
m / v BondsnummerBondsnummer Geboorte- 

datum
Geboorte- 

datum
enkel / dubbelenkel / dubbel

1
2
3
4
5
6
7
8

Onze aanvoerder is: Onze aanvoerder is: E-mail:

Telefoonnummer: Telefoonnummer: Mobiel:

Schrijven zich in voor de hieronder aangekruiste competitievorm:Schrijven zich in voor de hieronder aangekruiste competitievorm:Schrijven zich in voor de hieronder aangekruiste competitievorm:Schrijven zich in voor de hieronder aangekruiste competitievorm:Schrijven zich in voor de hieronder aangekruiste competitievorm:Schrijven zich in voor de hieronder aangekruiste competitievorm:Schrijven zich in voor de hieronder aangekruiste competitievorm:Schrijven zich in voor de hieronder aangekruiste competitievorm: selecteer door x in keuze vakjeselecteer door x in keuze vakjeselecteer door x in keuze vakjeselecteer door x in keuze vakje

DINSDAG DINSDAG 
! dames 18+ ! damesdubbel 18+damesdubbel 18+ ! damesdubbel 50+damesdubbel 50+damesdubbel 50+

DONDERDAGDONDERDAG
! damesdubbel 18+damesdubbel 18+damesdubbel 18+

VRIJDAG VRIJDAGAVOND REGIO (districtcomp.) 3e set tie-breakVRIJDAGAVOND REGIO (districtcomp.) 3e set tie-breakVRIJDAGAVOND REGIO (districtcomp.) 3e set tie-breakVRIJDAGAVOND REGIO (districtcomp.) 3e set tie-breakVRIJDAGAVOND REGIO (districtcomp.) 3e set tie-breakVRIJDAGAVOND REGIO (districtcomp.) 3e set tie-breakVRIJDAGAVOND REGIO (districtcomp.) 3e set tie-break
! herendubbel 50+herendubbel 50+herendubbel 50+ ! damesdubbel 25+ regiodamesdubbel 25+ regiodamesdubbel 25+ regio

! herendubbel 25+ regioherendubbel 25+ regio
! gemengddubbel 25+ regiogemengddubbel 25+ regiogemengddubbel 25+ regio

ZATERDAGZATERDAG
! dames 17+ regiodames 17+ regio ! herendubbel 35+herendubbel 35+ ! gemengddubbel 35+gemengddubbel 35+gemengddubbel 35+gemengddubbel 35+
! heren 17+ regioheren 17+ regio ! heren 45+heren 45+ ! gemengddubbel 50+gemengddubbel 50+gemengddubbel 50+gemengddubbel 50+
! gemengd 17+ regiogemengd 17+ regio ! herendubbel 50+herendubbel 50+

ZATERDAGAVOND speelsterkte 6/7/8/9ZATERDAGAVOND speelsterkte 6/7/8/9ZATERDAGAVOND speelsterkte 6/7/8/9ZATERDAGAVOND speelsterkte 6/7/8/9ZATERDAGAVOND speelsterkte 6/7/8/9
! damesdubbel 30+damesdubbel 30+ ! herendubbel 30+herendubbel 30+ ! gemengddubbel 30+gemengddubbel 30+gemengddubbel 30+gemengddubbel 30+

ZONDAG REGIO (districtcompetitie)ZONDAG REGIO (districtcompetitie)ZONDAG REGIO (districtcompetitie)ZONDAG REGIO (districtcompetitie)
! dames 21+ ! damesdubbel 35+damesdubbel 35+damesdubbel 35+
! heren 18+ ! herendubbel 35+herendubbel 35+
! gemengd 18+gemengd 18+ ! gemengddubbel 35+gemengddubbel 35+gemengddubbel 35+

ZONDAG LANDELIJK (bondscompetitie)ZONDAG LANDELIJK (bondscompetitie)ZONDAG LANDELIJK (bondscompetitie)ZONDAG LANDELIJK (bondscompetitie)ZONDAG LANDELIJK (bondscompetitie)
! dames ! Heren ! gemengd

! Individueel / wil graag in een team spelenIndividueel / wil graag in een team spelenIndividueel / wil graag in een team spelenIndividueel / wil graag in een team spelenIndividueel / wil graag in een team spelen

E.T.C.
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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

Inschrijfformulier JEUGD  Voorjaarscompetitie 2015

Naam:

Adres: 

Woonplaats:

Email adres:

Geboortedatum:

Beschikbaar als aanvoerder Ja/Nee (omcirkelen wat van toepassing is).

JEUGD 10 T/M 12 JAAR SPELEN OP DE WOENSDAGMIDDAG

JEUGD 11 T/M 14 JAAR SPELEN OP VRIJDAGAVOND VANAF 17.00 UUR.

JEUGD 14 T/M 17 JAAR SPELEN OP VRIJDAGAVOND VANAF 17.00 UUR.

Voorwaarden deelname jeugdcompetitie.

1. Deze inschrijving is bindend. Ben je van plan volgend seizoen te stoppen met tennis geef je dan 

niet op voor de voorjaarscompetitie.

2. De ouders en kinderen van een team dienen in overleg een vervoersschema samen te stellen. Bij 

toerbeurt dient één of meer ouders te zorgen voor vervoer naar uitwedstrijden.

3. Tijdens iedere wedstrijd dienst minimaal één ouder de kinderen te begeleiden.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvoerder van het team om te zorgen voor vervanging 

bij verhindering van spelers, dit mag ook in overleg met de verantwoordelijke van de jeugdcom-

missie.

5. Je bent verplicht je spelerspas bij je te hebben. Zonder pas kun je niet spelen.

6. ETC behoudt zich het recht om uw inschrijving te annuleren, indien geen volledig team samen-

gesteld kan worden wegens tekort inschrijvingen.

7. Boetes door de KNLTB opgelegd vanwege het niet nakomen van de regels worden doorberekend 

aan het gehele team. Dit wordt beoordeeld door het bestuur van ETC.

8. Op wedstrijddagen dienen de spelers tenminste 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aan-

wezig te zijn. 

INLEVEREN VOOR 30 NOVEMBER VIA MAIL   kristel-lips@quicknet.nl

Handtekening ouder/verzorger:

Jeugd Voorjaarscompetitie

E.T.C.
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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


