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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

1de Penningmeester
 

Zonnepanelen
De aangevraagde subsidie van ruim € 5.000 is inmiddels toege-
kend en aan ons uitgekeerd. De firma Aksent (Adri Rijders) heeft 
opdracht gekregen om het werk uit te voeren. Er worden 36 zon-
nepanelen geplaatst op het gesaneerde dak van het materialen 
gebouw en nog 6 extra panelen op het dak van de kantine aan 
de zuidoost kant. Dus zodra hij met de klus klaar is gaan we aan-
merkelijk meer besparen op de energiekosten. Geschatte toena-
me van de besparing is circa 10.000 kWh. Dat is ongeveer gelijk 
aan wat we gebruiken voor de lichtmasten. Naast de structurele 
besparing op de energiekosten komen we daarmee ook tege-
moet aan de noodzaak om bij te dragen aan de beperking van 
gebruik van fossiele brandstoffen. Goed voor het milieu dus.  

Vervanging gravelbanen
De banen zijn inmiddels door de firma Wijnbergen vervangen 
waarbij ook de drainage volledig is vernieuwd. Omdat de banen 
iets hoger zijn komen te liggen moest het hekwerk  en straat-
werk worden aangepast. De poorten in de hekken draaien nu 
naar buiten en de trottoir banden die als afscheiding tussen de 
hekken en de banen liggen zijn volledig vernieuwd. De aannemer 
is intussen begonnen met de afwerking. Dat is het plaatsen van 
de netpalen het aanbrengen van de belijning en het speelklaar 
maken van de banen. Dit alles is uitgevoerd onder het toeziend 
en waakzaam oog van onze groundsman Jan van den Haak. Dus 
straks bij het openingstoernooi op zondag 3 april kunnen we ze 
in gebruik gaan nemen.
Zorg dat je er bij bent.

Herinrichting van de kantine
Zoals u weet heeft de nieuw aangetreden kantinecommissie een 
plan gemaakt voor het opnieuw inrichten van de kantine. Op de 
jaarvergadering was daarop fiat gegeven. Zij zijn voortvarend 
aan de slag gegaan en hebben de kantine nu opnieuw ingericht. 
Er is een tevens een nieuw kassasysteem aangeschaft waarbij 
ook met PIN betaald kan worden. De kantinecommissie streeft 
er naar om de kontante betalingen geheel te doen verdwijnen en 
heeft een enquête gehouden om de mening van de leden daar-
over te peilen. De uitslag van die enquête is mij nog niet bekend 
maar ik ben wel zeer benieuwd naar de uitslag. Ik hoop in ieder 
geval dat de leden in grote getale hebben meegedaan. De fees-
telijke inwijding van onze nieuwe kantine zal zijn op zaterdag-
avond 2 april met de daarvoor door het bestuur uitgenodigde 
vrijwilligers van ETC. 

Gerrit Harlaar 
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RTC agenda 2016
Beste ETC’ers,
We hebben een planning gemaakt voor komend tennisseizoen die u hieronder kunt vinden. Zet deze 

data alvast in uw agenda, zodat u het niet kunt vergeten.

Openingstoernooi 3 april
Op zondag 3 april starten we het seizoen met het openingstoernooi. ’S Morgens starten de jeugd 

samen met hun ouders. In de overgang naar de senioren in de middag is onze nieuwe trainer Yuri 

aanwezig zodat u kunt kennismaken met hem. Vanaf 13.30 uur beginnen we met openingstoernooi 

voor de senioren. U kunt zich inschrijven via de website, www.enkhuizertc.nl

Voorjaar en nazomer competitie
We hebben besloten om dit jaar iets anders/nieuws te gaan doen. We starten met een voorjaar en 

nazomer competitie ipv de clubkampioenschappen dubbel. De opzet van deze competitie is ver-

gelijkbaar met de wintercompetitie. U kunt zich inschrijven als koppel en in een tijdbestek van 8 

ronden (op de donderdagavond) zal u 5 of 6 keer moeten spelen, er wordt op tijd gespeeld. Ditzelfde 

principe herhalen we in de nazomer. U kunt zich voor zowel de voorjaar als nazomer competitie 

apart inschrijven. We zullen de indeling in de poules op speelsterkte doen, waardoor het mogelijk is 

dat we bijvoorbeeld een sterk damesdubbel koppel indelen in de gemengd- of herendubbel. U dient 

zelf ballen mee te nemen voor deze competitie en daardoor kunt u kosteloos deelnemen. De link om 

u in te schrijven is te vinden op de website van ETC, www.enkhuizertc.nl U kunt zich voor 2 onderde-

len opgeven, maar dan zal u soms wel 2 keer op 1 avond moeten spelen. Indien u geen maatje heeft, 

dan kunt een mailtje sturen naar clubkampioenschappen@enkhuizertc.nl en dan zoeken wij een 

maatje voor u.

Dit zijn de speeldata:
 voorjaar competitie nazomer competitie

 12-mei ronde 1 25-aug ronde 1

 19-mei ronde 2 1-sep ronde 2

 26-mei ronde 3 15-sep ronde 3

 2-jun ronde 4 22-sep ronde 4

 16-jun ronde 5 29-sep ronde 5

 30-jun ronde 6 6-okt ronde 6

 7-jul ronde 7 13-okt ronde 7

 14-jul ronde 8 20-okt ronde 8

Afsluitend toernooi is zaterdag 22 oktober om te bepalen wie kampioen wordt.

Clubkampioenschappen Enkel
De clubkampioenschappen enkel worden nog wel in 1 week gespeeld en wel van 4 t/m 11 juni. De 

finale van de club enkel wordt dit jaar op zaterdag middag/avond gespeeld gelijk met de huldiging 

van de kampioenen van de competitie en de BBQ. Op deze manier hopen we er met z’n allen een 

gezellige avond van te maken. De link om u in te schrijven is te vinden op de website van ETC, www.

enkhuizertc.nl

Stratentoernooi 19 juni
Op de 1e zondag van het WFK toernooi organiseren we een stratentoernooi. Het is de bedoeling dat 

een ETC lid mensen uit zijn eigen straat uitnodigt om samen een team te vormen van 4-6 personen 

en dus als team meedoen aan dit toernooitje. Op deze manier hopen we niet leden te interesseren 

voor de tennissport en dat ze lid worden van ETC. Ter voorbereiding op dit toernooi is het voor de 

niet leden mogelijk om tennisles te krijgen waardoor ze niet helemaal onvoorbereid aan het toer-

nooitje beginnen. Later in het seizoen krijgt u nog meer info hierover, maar noteer deze datum 

alvast in uw agenda en bedenk alvast wie uit uw straat u hiervoor wilt uitnodigen.

Mannenavond 20 augustus
Tijdens de vakantieperiode organiseren we een mannenavond. Het is de bedoeling dat we een aantal 

potjes gaan tennissen en er daarna een gezellige avond van gaan maken met elkaar. Zoals de titel 

aangeeft is deze avond uitsluitend voor de mannen. Inschrijven kan t.z.t. via de website.

High tea toernooi 21 augustus
In tegenstelling tot de mannenavond is dit high tea toernooi uitsluitend voor de dames. Ook hier is 

het de bedoeling om eerst enkele potjes te tennissen en er daarna een gezellige middag van te ma-

ken. Inschrijven kan t.z.t. via de website.

Maandag Toss avond
Zoals u gewend bent is er iedere maandagavond (behalve tijdens toernooien) een toss avond. We 

beginnen op 4 april en de laatste toss avond is 17 oktober. Deze toss avond is voor iedereen die lekker 

een potje wil tennissen, maar is ideaal voor nieuwe leden om op deze manier de club te leren ken-

nen. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, u kunt gewoon langskomen. We starten om 19.00 uur en 

ieder half uur wordt er opnieuw ingedeeld.

Laten we er met zijn allen een mooi en sportief seizoen van maken.

De RTC

Openingstoernooi zondag 3 april
We beginnen het seizoen natuurlijk met het openings toernooi voor alle leden op zondag 3 april. 

Met vernieuwde tennisbanen, een nieuwe trainer en een kantine die weer helemaal op en tot is. 

Waar het vanaf nu ook  mogelijk is, om via pin te betalen. Tevens zal op deze dag ook de pasjes 

worden uitgereikt voor degene die hun kantinedienst digitaal hebben opgegeven. We starten 

deze dag met de jeugd om 10.00 uur. De nieuwe trainer Yuri komt zich voorstellen aan de jeugd 

om 12.00 uur en heeft dan tot 13.00 uur activiteiten samen met de jeugd. De senioren starten dan 

om 13.00 uur. Tevens zal ook onze trainer Youri zich voorstellen aan de senioren en nog een uurtje 

meedraaien, we zullen deze dag eindigen om 16.00 uur. We hopen op een gigantische opkomst 

deze dag, iedereen kan meedoen en genieten van al het mooie werk wat er zich in de afgelopen 

maanden heeft plaats gevonden. Iedereen een heel sportief tennisseizoen toegewenst.

Jeugd opgave: jc_etc@hotmail.com

Senioren: clubkampioenschappen@enkhuizertc.nl



De nieuwe kantinecommissie bestaat uit: Antoine Fens, Joyce Hegeman, Nadia de Weerdt, Monique Rövekamp

Het nieuwe elan. Dat lijkt de bottom line te 

worden van de nieuwe kantinecommissie. Ik 

zit tegenover Antoine Fens, een van de nieuwe 

leden van die nieuwe club. In een nieuwe stoel, 

aan een nieuwe tafel. Eerste indruk: een man 

die weet wat-ie wil en die de dingen ook door-

zet. Harde werker. Hij zit in de horeca, verstand 

van hoe je een kantine moet runnen lijkt ruim 

aanwezig.

“Ik houd het wel strikt gescheiden hoor, het commerciele 

en de vereniging”.

Wat wordt er anders dan wat de vorige kan-

tinecommissie deed?

 “De vorige commissie deed zoals het altijd al gedaan 

werd, en daar is niks mis mee, maar wij wilden wat 

meer sjeu...wat meer gezelligheid. Dan heb ik het over 

het totaalgevoel van de vereniging. Niet zozeer over de 

kantinecommissie. Maar ja, waar zit je ergens prettig?”

 En concreet? 

“De kwaliteit wordt anders, de beleving wordt anders...

nieuwe, andere produkten...”

Kantinenieuws 2016
Bardiensten en Pasjes
De bardiensten kunnen vanaf dit seizoen online worden ingevuld.  http://www.enkhui-
zertc.nl/uncategorized/kantinenieuws-2016/
Begin maart ontvangt u meer informatie over het inloggen en invullen.  Heeft u voor 1 
april uw bardiensten ingevuld dan ligt uw pasje vanaf zondag 3 april (openingstoernooi) 
voor u klaar in de kantine.

Kantinecommissie zoekt Versterking
De kantinecommissie kan nog wel wat hulp gebruiken. Lijkt het je leuk om af en toe een 
week barcoördinator te zijn of om te helpen rondom de evenementen laat het ons dan 
even weten.

ENQUÊTE OVER BETALEN IN DE KANTINE
enquete2016
Enquête over betalen in de kantine
Er komt een nieuwe, zeer ge-
bruiksvriendelijke, kassa in de kan-
tine. Vanaf dat moment kan er ook 
met de PIN betaald worden. Vanuit 
de kantinecommissie zouden we 
graag zien dat alle betalingen met 
de PIN gaan. Voordelen hiervan 
zijn:

• Veiligheid: Er is geen contant 
geld aanwezig, dit ontmoedigt 
eventuele criminaliteit en de kosten die hiermee gepaard gaan

• Kasopmaak en tellen van de kassa door de bardienst komen te vervallen
• Kasverschillen en tekort van aanwezig wisselgeld behoren tot het verleden
• Bespaart tijd en vooral verantwoordelijkheid voor zowel de bardienst, kantinecommis-

sie als de penningmeester
• In de meeste gevallen zal de betalingstransactie vlotter verlopen met pin ten opzichte 

van contante betaling

We zijn ons bewust van het feit dat het ook enkele nadelen zal geven. Om te zorgen dat 
alle voors en tegens worden meegenomen in de besluitvorming ontvangen wij graag uw 
mening als lid van ETC. Op de site kunt u op een link klikken naar de enquête.  http://

www.enkhuizertc.nl/uncategorized/enquete-over-betalen-in-de-kantine/

Het invullen hiervan vraagt slechts een minuutje. Wij hopen op uw input!”

De kantinecommissie

De nieuwe kantinecommissie: 
het nieuwe elan. (en de koektrommel blijft)



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 KOFFIE WAS NIET OM THE DRINKEN
 

Nieuw koffiezetapparaat?

 “Eerlijk gezegd vond ik de koffie niet om te drinken, 

ging ik thuis wel koffie drinken...”

Ik vond de cappuccino wel lekker

“Ja met veel melk wordt alles wel om te drinken” (we 

lachen luid)

De prijzen blijven hetzelfde?

“Sommige prijzen zullen aangepast worden, die staan 

niet in verhouding.”

Daar bedoel je mee het wordt duurder?

“Als het iets duurder wordt dan wordt ook de kwaliteit 

anders. Zoals de koffie, die kunnen we niet handhaven 

op 1 Euro. Het wordt nooit onnodig duurder. Er hoeft 

niet onnodig geld verdiend te worden....ik noem maar 

wat: geen diepvrieskoffie meer maar espressobonenkof-

fie....iets duurder maar wel meer kwaliteit...”

 Ik neem aan als ondernemer zie je hier niet het 

grote geld in dus ik begrijp wel dat je het clubge-

voel wil laten prevaleren boven het winstbejag.

“Precies..ja..en niet anders”

 

Een paar dagen later kijk ik even om me heen 

en ik moet zeggen, die lelijke, goedkope paarse 

stoeltjes die wel snel kapot zullen gaan (wat ben 

ik weer een azijnpisser) en de oud lijkende Afri-

kaanse krukjes die me eerst niet bevielen (sma-

ken verschillen nietwaar?) beginnen verdorie te 

leven tussen al dat prachtige Douglas hout dat 

werd aangebracht door Peter de Wit en con-

sorten. De critici zijn bijna om, er wordt weer 

samengewerkt aan een gezellige toekomst.

 

“Er komen verder nieuwe lampen, een nieuwe kassa, 

koffiezetapparaat, douglas tafels, houten banken, 

stoelen....en door M2 printing worden de bovenramen 

bestickerd met tennissilhouettes....”   

 

Een nieuwe vloer?

“Nee de vloer is prima...ja, je kan alles wel gaan vervan-

gen...met gravelschoenen is dit het meest praktische..”    

 Maar het kost wel wat geld, ik ben wel ja-

loers, het blad gaat naar twee per jaar...en 

jullie krijgen extra geld...(ik lach zenuwachtig)

“Ja, jaloezie hou je altijd....maar dit is een eenmalige 

investering en het geld was er al voor uitgetrokken. 

Dat heeft niets met de nieuwe kantinecommissie te 

maken....het zal zich ook zeker..nou terugverdienen wil 

ik niet zeggen...maar het zal het zeker waard zijn... we 

geven sowieso niet onnodig het geld uit van nou we 

hebben een potje en het moet op...integendeel....”

 Doe je het ook om jonge mensen te trekken?

“Het past ons wel, buiten het feit dat er nieuwe gra-

velbanen zijn, dat er een nieuwe tennisschool gekomen 

is...die kijken toch weer met een wat andere blik...die 

zijn weer wat frisser...”

Noord

70

42,542,5 146 161 161196161 161 146

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



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

 Gaan jullie nog meer doen ? Festivals organi-

seren en zo?

“Nou we zijn niet gepensioneerd. We zijn enthousiaste 

vrijwilligers. We doen zoveel mogelijk maar we hebben 

niet alle tijd van de wereld. Gelukkig enthousiasmeren 

we kennelijk anderen” (en inderdaad, zo zie ik Jaap Har-

laar en vele anderen die niet van de kantinecommissie 

zijn, de schouders eronder zetten, hartverwarmend dat 

enthousiasme)

Wat is het belangrijkste van de kantinecom-

missie in jouw ogen?

“Het informeel opstellen van de leden...wat kan je hier 

nuttigen...waardoor krijg je weer het clubgevoel in de 

zin van nou...we vinden elkaar weer..of de een nou 65 

is en de ander 18...dat moet in principe niet uitmaken...

we zijn allemaal tennissers...dus we hebben wel iets 

gezamenlijks (lacht)”

En dat is het belangrijkste?...samenwerking 

van diverse leden onderling en iets opbouwen?

“Ik denk voor een vereniging dat dat sowieso belangrijk 

is...kijk en dat de kantine er mooi uit ziet of in ieder ge-

val wat meer stijl heeft ..ja dat is natuurlijk leuk maar 

dat is maar een middel om de rest te bereiken...”

SPECIAALBIEREN 

De tap gaat wel weg...

“Flesjes zijn handiger, bovendien kan niet iedereen met 

een tap omgaan zodat er veel bier verloren ging. Maar 

er komen nu wel speciaalbieren”

Lekker!

“Er komen ook vitaminewaters en naast de snacks ook 

beperkte andere foodproducten, maar de koektrommel 

blijft!” (gelach) 

 Ben je er ook ‘s morgens?

“Nee, we zijn niet gepensioneerd he? Er komt via een 

email of sms een (wisselende) code voor de kantines-

leutel, zodat een van de mensen die aanwezig zijn de 

rest zelf kan bedienen en afrekenen.”   

Er is inmiddels een enquete gestart waarin een 

ieder kan aangeven of er een al dan niet exclu-

sieve pinbetalingsmogelijkheid moet komen of 

niet. Hoe democratisch kunnen we zijn?

 Heb je verder nog iets dat je naar voren wilt 

brengen?

“Tja, vooral het nieuwe elan, ik denk dat dat wel een 

mooie omschrijving is, het nieuwe elan....”

Paul van Gelder



13 februari was het 99 jaar geleden dat de eerste vergadering van de Enkhuizer Tennis Club in 

de Oranjezaal aan de Kaasmarkt plaatsvond. Midden in de winter bij temperaturen van -10 gra-

den Celsius !! In een vuilbruin schoolschrift (helaas niet gevonden) werden de eerste notulen 

met de opsomming van degenen die acte de présence hebben gegeven : De heren C.J. ten Cate,  

M.A.Emmerling,  E.Hoogendijk van Capellen, F.W.J. van de Poel en de dames E.W.M.Brinkerink,  A. 

le Coultre – Buys,  S.Kuyper, F.Szper, S.Vechtmann, M.Vlasveld, E.Wieringa en M. de Wit. Samen met 

de heren P.J. en W. le Coultre, G.H.Beker en mevrouw J. van de Poel alsmede mej. M. le Coultre die 

in Leiden studeerde is de eerste ledenlijst met 17 personen compleet. De contributie wordt bepaald 

op 8 gulden per jaar, het ”buitenlid” uit Leiden mag voor half geld meedoen. Nu, bijna 100 jaar later 

is het even anders. De Enkhuizer Tennis Club is uitgegroeid naar een bloeiende vereniging met 

ruim 600 leden en een begroting die vele malen hoger is dan de 132 gulden waar men mee begon. 

Volgend jaar bestaat E.T.C. dus 100 jaar!!! En dat gaan we uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan. 

Wij; Ronald Tool, Hans de Weerdt, Gerhard van Galen en ondergetekende zijn bezig binnen een ge-

reserveerd budget een jubileumprogramma te maken. Hoe en wat houden we nog een beetje voor 

ons  maar in de loop van het komende seizoen zullen we wellicht af en toe een tipje van de sluier 

lichten. 

Wij wensen alle leden wel alvast een fijn tennisseizoen in 2016 toe en verder …..

U hoort van ons !

Ferry Verboom

ETC 99!!
Steeds meer tennisverenigingen zien de 

waarde van gravel voor de ontwikkeling 

van jonge spelers en realiseren zich boven-

dien dat gravelbanen lang mee gaan en 

dus een veilige investering zijn. Meer clubs 

kiezen voor gravelbanen en hiermee is een 

einde gekomen aan de neerwaartse trend 

in het aantal gravelbanen in Nederland, die 

vijftien jaren gaande was.

Het percentage gravelbanen is nu dus sta-

biel en ligt tussen de 39,5 en 40 procent. 

De stabilisering van het aantal gravelbanen 

is mede het resultaat van verbeterde en 

intensieve voorlichting over onderhoud en 

vervanging van banen door de KNLTB. Die 

voorlichting begint vrijwel altijd met een 

banenscan op de club, uitgevoerd door een 

Verenigingsadviseur. Die scan levert onder 

meer belangrijke informatie op over de 

staat en de levensduur van de tennisbanen 

op een club. In 2015 werden ongeveer 325 

scans gedaan, aanzienlijk meer dan voor-

heen. Op die manier kregen zo veel moge-

lijk clubs een reëel beeld van de staat van 

hun banen en konden ze op basis van die 

informatie de juiste keuzes maken.  

‘Kapitaalvernietiging’
In het verleden waren keuzes om banen 

te vervangen vaak gebaseerd op verkeerde 

informatie. “Daardoor hebben wij in het 

verleden veel kapitaalvernietiging gezien 

bij verenigingen”, zegt Henk Schut, Mana-

ger Verenigingsondersteuning bij de KNLTB. 

“Clubs besloten na tien jaar nieuwe banen 

aan te schaffen terwijl dat nog helemaal 

niet nodig was. Juist gravelbanen gaan bij 

goed onderhoud 25 tot 30 jaar mee. Maar 

goed onderhoud is niet altijd makkelijk. 

Als je bijvoorbeeld geen vervuilde gravel 

van je banen schraapt en wel regelmatig 

bijstrooit, wordt de gravellaag op een zeker 

moment te dik en wordt een goede afwa-

tering heel moeilijk. Verenigingen conclu-

deren dan vaak ten onrechte dat een baan 

‘op’ is. Het komt bijvoorbeeld voor dat het 

alleen maar een kwestie is van twee à drie 

centimeter eraf halen en aanvullen met 

nieuw standaard gravel.”

Dat clubs door goede voorlichting op dit 

vlak beter gefundeerde keuzes maken, bleek 

ook uit het aantal baanvernieuwingen per 

jaar. Schut: “Het was tot voor kort normaal 

dat er jaarlijks in Nederland ongeveer 400 

banen vernieuwd werden, maar in 2014 wa-

ren dat er nog maar 250. Dat had gedeelte-

lijk met de crisis te maken, maar zeker ook 

met onze uitleg dat je met goed onderhoud 

veel langer dan tien à vijftien jaar voor-

uit kunt met gravelbanen.” Met degelijk 

onderhoud kan overigens ook het aantal 

speelweken per jaar op gravel flink worden 

verlengd. Dan is een gemiddeld seizoen van 

40 weken op gravel zeer realistisch.

Andere misverstanden
De KNLTB heeft zich altijd op het standpunt 

gesteld dat tennisverenigingen zelf moeten 

beslissen welke baansoort ze kiezen. De 

bond realiseerde zich de afgelopen jaren 

echter ook dat clubs hun keuzes heel re-

gelmatig baseerden op misverstanden, ook 

op andere terreinen dan onderhoud. Vorig 

jaar werden daarom de belangrijkste mis-

verstanden over gravel op een rij gezet. In 

die lijst komt onder meer naar voren dat 

de aanname dat de speleigenschappen van 

kunstgrasachtige banen vergelijkbaar zijn 

met die van gravel, niet klopt. Gravel is de 

beste baansoort om alle facetten van het 

tennis goed op te leren en alleen daarom al 

heel belangrijk voor de toekomst van ten-

nis als wedstrijdsport en dus ook belangrijk 

voor de ontwikkeling van talenten. Boven-

dien geven de meeste spelers de voorkeur 

aan gravel en wordt in toonaangevende 

tennislanden als Spanje (84%) en Rusland 

(75%) voornamelijk op gravel gespeeld.

Publicatie KNLTB 15 januari 2016

Steeds meer clubs kiezen voor gravel



COLUMN

Tegenwoordig redeneert men zo: Heathcliffe 

geeft Catherine een gepassioneerde kus (zie de 

film Wuthering Heights): 45.000 Euro. Want 

daardoor gingen 2.000 toeschouwers meer 

hun best doen voor hun vrouw, waardoor er 

1500 boeketten rozen meer verkocht werden 

ter waarde van totaal 15.000 Euro. Plus trek 

daarbij op de niet romantische toeschouwers 

die walgden van de film en over hun nek zijn 

gegaan, waardoor er 

100 bij de dokter zijn 

beland en 10 door 

diverse complicaties 

uiteindelijk onder de 

groene zoden verdwe-

nen. (Dat is dan nog 

eens 20.000 voor de 

kisten). Als je alles 

uitdrukt in geld kun 

je niet meer praten 

over zaken als geluk, 

verdriet of troost, 

want dat transfor-

meert dan allemaal in 

geld. Kijk, daar komt 

de nieuwe trainer: 

20.000 Euro. De nieuwe kantine: 25.000 Euro. 

Als je moet kiezen, wordt het je zo gemakkelijk 

gemaakt: de nieuwe trainer. Maar gebaseerd 

op wat? Sla je dat balletje mis? Dan krijg ik 10 

Euro van je, want daardoor moest ik extra lopen 

waardoor mijn schoenzolen zo’n honderdste 

van een millimeter zijn gesleten en dan reken ik 

nog krap.... Als ik uitreken wat mijn vrouw me 

wel niet kost kan ik er beter meteen maar een 

eind aan maken. Sterker nog: als ik de vervui-

ling door de mens bereken, kan ik de mensheid 

het beste ook meteen maar uitroeien, mezelf 

incluis, stuk beter voor het milieu....(Zo leidt het 

ultieme denken en uitdrukken in geld, leve

de snelle stroomlijning,  o ironie, tot de ver-

woesting van de mensheid) Lekker bezig zo. De 

business-scholen zijn de afgelopen jaren puik 

aan de gang geweest.   Met precies die mensen 

af te leveren die we het minste nodig hebben.  

Weet je wel hoeveel geld dat allemaal kost? Al 

die Mienen en Jannen en Ali’s en Fatima’s in de 

bijstand mogen dan duur zijn, wat denk je van 

al die politici, ambtenaren, kamerleden, presen-

tatoren, overbodige managers en directeuren... 

Bovendien corrumpeert dat gelddenken enorm: 

denk aan de populaire mechanische doping, 

de omkoping in de sport, het toestaan van de 

“professionele” overtreding (alsof het dan mag). 

Alsjeblieft, laten we het niet meer over geld 

hebben.  Tennis, onze sport, ook al aangetast, 

maar hier en daar zie je ze nog, de sportmannen 

en -vrouwen met het hart op de juiste plaats. 

Zo kan ik vaak genieten van Kiki Bertens. En het 

kan me niet schelen hoeveel ze wel niet kost. 

Voor mij is ze onbetaalbaar.  

Paul van Gelder

KIKI

Beste ETC’ers, 
De RTC commissie gaat dit zomerseizoen van 

start met een Zomercompetitie. Dit in plaats 

van de Dubbel- en Mix ClubKampioenschappen 

en vergelijkbaar met de Wintercompetitie. Je 

kunt je inschrijven als Dames-, Gemengd- en/

of Herendubbel. De koppels worden ingedeeld 

in poules van gelijke sterkte en je kunt bijvoor-

beeld spelen tegen een DD, een GD of een HD. 

De wedstrijden worden ingedeeld op donder-

dagavond vanaf medio mei.

De eerste periode duurt 8 weken en de tweede 

periode ná de zomervakantie eveneens 8 weken. 

Je kunt je inschrijven pér periode. 

De Clubkampioenschappen Enkel blijft bestaan, 

gespeeld in één week met de finale op zaterdag. 

Aansluitend op deze dag de BBQ  van de huldi-

ging van de voorjaarscompetitie.

Mocht je mee willen doen met de Zomercom-

petitie, maar je ook wilt inschrijven voor de 

trainingen, kun je hier wellicht rekening mee 

houden!

Redactioneel 

Veranderingen alom, sommige prima, andere 

komen me wat minder van pas. (anderen den-

ken daar weer anders over trouwens) Zo ver-

schijnt het clubblad voortaan maar twee maal 

per jaar i.p.v. het toch al teruggebrachte aantal 

van vier keer. Inhoudelijk betekent dat dat we 

nog wat meer zullen gaan verdiepen, de actuali-

teit kan beter worden bediend door de email

service en onze fraaie website:

http://www.enkhuizertc.nl/  

Kijk hierop voor de actuele en praktische zaken. 

We doen verder ons best om het blad zo interes-

sant mogelijk te maken, daarbij vergeten we 

onze mooie sport natuurlijk niet.  

Paul van Gelder

Haal weg die hoge bomen
In een interessant  artikel in het recente KNLTB-blad Centre Court legt Henk Schut, 
manager Verenigingsondersteuning van de KNLTB uit hoe belangrijk het is om het 
de (nieuwe) leden naar de zin te maken. 50 procent van de nieuwe leden is binnen 
drie jaar alweer weg. Dat percentage is veel te hoog. Het vasthouden van die mensen 
wordt steeds belangrijker. 
Dit artikel sluit goed aan met waar onze nieuwe kantinecommissie mee bezig is: Het 
nieuwe élan moet er komen. En wat betekent dat? Sleutelwoorden zijn hier: aardig 
zijn, nieuwe mensen goed ontvangen, de man achter de bar mag nooit een introver-
te brombeer zijn, de koffie moet goed zijn, de t.v. bereikbaar, de WIFI gratis, kortom, 
het echte clubhuisgevoel moet terugkomen. Dat vindt ook Daniel Klijn, directeur van 
Verenigingsadviesbureau Brug 8. Men moet zich thuis voelen, interactie is zo belang-
rijk.  En voor de jeugd moet er misschien een eigen avond komen. 
Open deuren? Ja. Maar dat willen we ook juist. Openheid alom. Iedereen moet weten 
waar de tennisclub is. Haal weg die hoge bomen.
http://onlinetouch.nl/sportsmedia/centrecourt-editie-1-2016#/16  Paul
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Er zijn minstens drie typen mensen: de mensen 
die je nooit leert kennen, de mensen die je met-
een al niet mag en de mensen die je meteen mag. 
Die laatste categorie, daar hoort hij bij, bedacht 
ik me, eigenlijk meteen al, toen-ie binnen kwam, 
Yuri Moegio, onze nieuwe tennisleraar. Hij heeft 
mijn hart gestolen is misschien wat overdreven, 
maar zit er dicht bij. 

“Mijn vader is ook redacteur. Bij het tennisblad van De 
Hulk.”

Open en enthousiast begint Yuri Moegio, 32 en 
samenwonend in Hoorn, met de deur in huis te 
vallen. 
“Sinds 2008 geef ik full time les...sinds 2009 hoofdtrainer 
bij tennisvereniging “Hoog op” in Opmeer - Hoogwoud...
(http://tvhoog-op.allunited.nl)   grote vereniging ook...8 
banen...allemaal kunstgras. ....alleen maar kunstgras...
hele leuke vereniging ook....met net zoveel vrijwilligers als 
hier denk ik .....aktieve vereniging...”.

Wat vind je van kunstgras?
“Ja dat ligt aan je speeltype natuurlijk....bij de jeugd is 

gravel handiger...de stijgeigenschap (sic) is eventjes iets hoger....bal is even iets trager....waardoor ze eventjes be-
ter leren bewegen....en beter spreiden...ze gaan dan wat taktische dingen ook al wat beter ontwikkelen...naarmate 
ze ouder worden heeft kunstgras misschien wel weer meer voordeel.....de slice oefenen....”

En bij gravel?
“Bij gravel kan je wat dieper in de greep zitten....wat meer topspin..kick naar buiten....die bal beweegt toch anders 
dan op kunstgras....”

Waar speel je zelf het liefst op?
“Ik speel zelf bij de Hulk in Hoorn...daar is de competitie op kunstgras....ik ben zelf opgegroeid op kunstgras...ik 
moet eerlijk zeggen als ik dubbel vind ik het wel fijn om op kunstgras te spelen ..omdat het dan even nog wat snel-
ler is en de volleys wat sneller af te maken zijn...op gravel enkel ik fijner omdat ....ik ben wat meer een baselijnspe-
ler....en enkelspel is wat meer op baselijnspel gericht....” 

Dus de lange ballen is meer voor gravel...en kort bij het net is kunstgras beter....
“Ja omdat de bal dan wat sneller af is...”

Je bent nog vrij jong zeker?
“Ik ben 32...ik lijk jong....ik ben half indisch...dan lijk je jonger...ik woon samen in Hoorn....in de Bangerd...om de 
hoek dus...”

Wat is het belangrijkste van lesgeven? 
“Het overbrengen”

Van wat?
“Van de techniek...de taktiek...hoe je het  overbrengt...hoe de mensen van de baan afgaan, of ze een voldaan gevoel 
hebben of met bezwete ruggen van de baan afgaan...een drankje na afloop...het sociale in de les natuurlijk...”

Onze nieuwe trainer is enthousiast
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WINNEN OF GEMEENSPELEN?

4 woorden: geld ... mooie rally...mooie techniek....
of winnen?
“Eh..het belangrijkste? ...(pauzeert lang) ....winnen!”

Waarom? 
“Nou zelf ben ik wel een winner..ik eh .. ik doe alles om te win-
nen....”

Ook gemeen spelen b.v.?
“Eh eh nee ik wil wel op een eerlijke manier wil ik winnen...
ik wil niet gemeen spelen nee dat zit niet in mijn aard....ik ben wel eens tegengekomen tijdens een competitie dat 
iemand een bal uitgeeft ... dat ik dan echt zie dat-ie in is...”

Het komt wel voor...
“Ja..ik vind dat erg jammer ja...”

Praat je daar ook over met jonge kinderen tijdens de les?
“Ja natuurlijk ...ja...dat eerlijk spelen het belangrijkste is en bij jonge kinderen is misschien het meedoen belangrij-
ker dan winnen...dan nog...maar als ze wat ouder worden en ze gaan toernooien spelen dan wil je natuurlijk graag 
wat fanatisme zien....”

En als ze binnenkomen...6 of 7 jaar oud ..begin je dan met spelletjes?
“Ja, de spanboog is korter he? veel afwisseling..niet altijd hetzelfde doen natuurlijk...”

Zijn daar ook theorieboeken over? 
“Ja absoluut...en je hebt tenniskids he?...(Tenniskids.nl is hÈt KNLTB tennisprogramma via internet voor kinderen 
tot en met 12 jaar (red.)  ...veel onderdelen die je kan toepassen in de les....   of multiskills.nl....op youtube film-
pjes....noem maar op...overal kan je materiaal vandaan halen...veel voetenwerk...leuke balvaardigheidsspelletejs 
voor de jeugd...”

Ik zag gekke dingen van Jeff Salzenstein....(http://www.
jeffsalzensteintennis.com )
“Die ken ik niet...maar je ziet veel op internet ja....je kan een vlakke fore-
hand spelen..of met iets meer spin...je kan met veel rotatie spelen...je hebt 
verschillende grepen...”

Wat speel je zelf het meest? 
“Ik speel zelf semi-western (zie afbeelding . red.) ..dan zit je even iets-

jes dieper...en niet heel erg overdreven..maar je speelt dan even met wat meer spin...ja...”

Zelf heb ik altijd moeite met overpakken van forehand naar backhand...moet dat nou echt?
“Ja natuurlijk....is even lastig ja.. maar anders zal je wat meer gaan slicen...of kappen....”

Wat voor ballen train je mee of maakt dat helemaal niet uit?
“Nou op het ogenblik trainen wij zelf met coachballen...die oranje coachballen....”

Zijn lekker hard he?
“Die zijn redelijk hard ja....”

Heb je persoonlijk liever harde ballen op gras?
“Ja, omdat het spel ook sneller is....de rallys zijn wat korter...dus als je een harde bal hebt is het punt wat sneller 
binnen....”



Is er verschil tussen de jeugd les geven en volwassenen les geven?
“Ja..de spanboog dus....bij volwassenen kan je langer een forehand trainen b.v.   maar de jeugd wil alles...forehand 
backhand en spelletjes en wedstrijd...”

De vorige trainer begon vaak met spelletjes
“Ja...Ruud die ken ik ook....woont ook in hoorn...spelenderwijs leren..dat is een beetje ook tenniskids...”

Taktiek en zo...b.v. eerst hard slaan en dan zacht etc. heb je het daar ook over of komt dat 
later?
“Nee hoor daar hebben we het ook over...het ligt natuurlijk ook aan het doel van de leerlingen...wat willen ze? meer 
techniek... meer taktiek...meestal komt dat wel aan de orde aan het eind van de les met het spelletje...”

Wat is taktiek eigenlijk?
“Ja wat je net zelf zegt...misschien even een kort balletje...de tegenstander even achterin houden....bij het inspelen 
begint dat al eigenlijk...kijken naar de zwakkere slag...”

En dubbelspel en enkelspel verschillen daarbij?
“Ja, wanneer gaan we aanvallend spelen...met z’n tweetjes bij het net staan...eh...hebben we verdedigende spelers 
tegenover ons...netspelers maken het punt eigenlijk in het dubbelspel...ligt natuurlijk wel aan het niveau”

En aan het reactievermogen....
“En het reactievermogen natuurlijk he je moet snel reageren als je aanvallende bal niet goed is...dan passeren ze je 
misschien wel of ze lobben over je heen...of je kan als schietschijf fungeren...”

Zijn er nog verschillen in die lobs?
“Ja natuurlijk..je hebt een wat vlakkere lob...wat meer rotatie in de lob...en de runninglob die daarna doorschiet..
dat zijn de allermooiste....”

Dat is voor de gevorderden?
“Ja een running lob is toch weer wat moeilijker dan wat vlakker spelen uiteraard...”

De topspin onderwijs je ook wel?
“Ja zeer zeker ja....vlak voor het raken wat meer langs de bal...meer de bal opborstelen zoals ze dat dan noemen...”

En een dropshot?
“Dat is juist weer wat meer onder de bal..dat-ie wat meer naar achteren drijft in plaats van naar voren....”

Wat is eigenlijk het verschil tussen tafeltennis en tennis dan?
“Tafeltennis is meer uit de pols he? vanuit de onderarm...tennis is toch meer vanuit de schouder ook he? de hele 
arm gebruiken...”

En het benenwerk ook..
“Ja...instappen en indraaien...”

Het is niet zo dat je maar wat loopt...
“Nee...als je een bal uit de hoek moet halen kan je praten over een wat meer open voeten stand....”

Open voeten stand??
“Wat meer met beide voeten richting het net...of wat meer met je been naar rechts toe om de bal uit de rechter 
hoek te halen of dat je juist naar links glijdt....dan kan je gelijk weer terugbewegen...en als je dan ook nog weer 
moet instappen dan wordt het natuurlijk een moeilijk verhaal....kom je misschien wel niet uit met je slag...”

En met een harde bal moet je door je knieen?
“Ja, als die laag is natuurlijk he? je moet onder de bal blijven komen..van laag naar hoog spelen... vooral als je 
achterin staat...”
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Tja, ik zal toch eens op les gaan....
“ja...”

SLIM SPELEN?

Is er een manier van opslaan of zijn er variaties?
“Ja meerdere manieren....het ligt nutaarlijk aan je greep en aan je doel...wil je categorie 8 spelen of wil je toch echt 
naar 4...3...dan moet je toch werken aan je greep...je manier van opslaan...je slice...je vlakke service...je rotatieser-
vice...ja daar heb je ook een bepaalde greep voor nodig natuurlijk...”

Maar om nog even terug te komen op gravel of kunstgras...persoonlijk vind je kunstgras fijner?
“Nee zoals ik al zei, gravel met enkel (omdat ik zelf achterin sta, de bal is wat trager) en kunstgras met dubbel 
(aanvallend snel) ....hier kun je allebei doen...dus als het regent dan kunnen we misschien nog op kunstgrasbanen 
terecht en met competitie is er ook gravel......beide...d’r zijn veel voordelen dus hier...”

Kun je ook slim spelen of dom spelen?
“Wat denk je zelf? slim spelen is leuk he?”

Zo te horen heb je er wel zin in
“Ik heb er heel veel zin...en we gaan met scholen knallen....maandag 4 april beginnen we.... ik kijk nu al veel bij 
jeugd...ik zie ze boos worden.... concentratie verliezen bij wedstrijden....er is werk aan de winkel....heerlijk...

Paul van Gelder

24-uurs bespanservice 
(ERSA gecertificeerd)
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Diëten, ik weet er zelf alles van. Alleen is dat allang niet meer weggelegd voor alleen mensen met 
overgewicht. Ook steeds meer sporters zien de waarde in van goede voeding, soms op het bizarre 
af.

Zo kreeg voetballer Lionell Messi volgens de verhalen een verbod van toenmalig FC Barcelona-trai-
ner Guardiola om nog langer rood vlees te eten omdat hij daarom zo vaak geblesseerd zou zijn. En 
geen rood vlees voor een Argentijn, is als het verbieden van kaas voor Nederlanders of pasta voor 
Italianen; een doodzonde dus. Na het vertrek van Guardiola ging het dus al gauw weer verkeerd 
met Messi totdat diëtist Giuliano Poser op zijn pad kwam. Hoe het nieuwe dieet er precies uit ziet 
wil de sportarts niet zeggen, maar de voetballer eet nu vooral fruit en seizoensgroenten. Hij drinkt 
veel water, geen alcohol en eet ook geen voorgekookt voedsel. Messi is nu fitter dan ooit, nadat 
het door het dieet zeker 5 kilo verloor.

En Messi is zeker niet de enige. Ook Madrileen Christiano Ronaldo vond (onbegrijpelijk als je het 
lichaam ziet) dat hij op dieet moest. Minder spiermassa en dus ook minder kilo’s. Het zou z’n car-
rière moeten verlengen. En dan topbasketballer LeBron James. Hij volgt het hippe wonderdieet 
Paleo. Gebaseerd op de veronderstelde voeding van de menselijke voorouders in het paleolithicum, 
een periode van 2,5 miljoen jaar tot 10.000 jaar geleden. Het bestaat vooral uit vis, vlees (van die-
ren die zich met grassen gevoed hebben), groenten, eieren, fruit, wortels en noten. Het bevat geen 
granen, peulvruchten, zuivel, zout, geraffineerde suiker of verwerkte oliën. En je mag alleen biolo-
gisch voedsel eten. Onzin? Misschien wel, maar hij ziet er wel strakker uit dan ooit. Aan het einde 
van het basketballseizoen zullen we zien of het hem heeft geholpen. 

Maar dé koning van het diëten is een tennisser, en wel Novak Djokovic. Hij schreef er zelfs een 
boek over en zegt er zijn succes aan te danken te hebben. In 2010 gooide de Serviër het roer om en 
besloot een glutenvrij dieet te volgen (geen tarwe, rogge, gerst of haver) en volgt daarnaast een 
bizar regime. Hij gebruikt geen zuivelproducten, geen tomaten en drinkt geen koud water. Maar 
ook brood en pasta staan op de lijst van verboden producten. Bijzonder voor de zoon van een eige-
naar van een Italiaans restaurant. Niet iedereen is even enthousiast. Zo stopte Andy Murray na een 
tijd met een glutenvrij dieet. En Rafael Nadal noemde het een hype. Maar hoe dan ook, het heeft 
Djokovic geen windeieren gelegd. Hij won behalve Roland Garros alle grand slams en nog eens een 
veelvoud aan andere toernooien. Dus misschien moet ik ook maar eens aan een glutenvrij dieet 
beginnen. Al vind ik het idee van nooit meer pasta, brood of andere producten met granen bij 
voorbaat al een nachtmerrie. Dus denk ik dat ik maar iets anders moet verzinnen.

Maarten Edelenbosch

Dieet
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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
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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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53 Krustpils St, Riga, LV 1057, Latvia 
Phone (+ 371) 67083500, (+371) 67083252 
Fax (+ 371) 67083505 
E-mail:grindeks@grindeks.lv 

Voor beter presteren onder grote druk!
Meldonium, 40 capsules van 250 milligram 
(Ook bevordelijk voor groei van pluimvee)

€ 3,95 (exclusief verzendkosten)
Lees voor het gebruik eerst de bijsluiter

Bericht van de TC
Op moment van schrijven is de indeling van de voorjaarscompetitie bekend.

We spelen dit jaar met 13 teams in deze competitie mee,  wat 6 teams minder is dan vorig jaar en 

we zeer betreuren.

De TC is druk bezig met de baan en tijd indeling en hoopt het iedereen naar de zin te maken.

Hieronder de indeling van de teams.

Dinsdag competitie

Bericht van de TC 

Op moment van schrijven is de indeling van de voorjaarscompetitie bekend. 
We spelen dit jaar met 13 teams in deze competitie mee,  wat 6 teams minder is dan vorig 
jaar en we zeer betreuren. 
De TC is druk bezig met de baan en tijd indeling en hoopt het iedereen naar de zin te 
maken. 
Hieronder de indeling van de teams. 

                                                                  Dinsdag competitie 

Dames 17+ klasse 2 nr.1057 Dames dubbel17+ klasse 1 nr. 1109

Teamcaptain : J.de Wit Teamcaptain : H.Frese

Datum Thuis Uit Datum Thuis Uit

5-apr Enkhuizen TV Limmen 5-apr Enkhuizen
TV de 
Vlieter

12-apr LTC Wings Enkhuizen 12-apr TV Hoorn Enkhuizen

19-apr Enkhuizen TC Bakkum 19-apr Enkhuizen TC Topspin

26-apr Enkhuizen TV 't Zijpken 26-apr ZAP Enkhuizen

10-mei Juliana Enkhuizen 10-mei TC Hippo Enkhuizen

17-mei Enkhuizen TC Atlas

24-mei Drieban Enkhuizen

Dames dubbel 50+ klasse 3 nr. 1164

Teamcaptain : N.Watses

Datum Thuis Uit

5-apr Drieban Enkhuizen

12-apr Enkhuizen Juliana

19-apr Abbekerk Enkhuizen

26-apr Enkhuizen Drieban

10-mei Juliana Enkhuizen

17-mei Enkhuizen Abbekerk
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De TC is druk bezig met de baan en tijd indeling en hoopt het iedereen naar de zin te 
maken. 
Hieronder de indeling van de teams. 
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Dames dubbel 50+ klasse 3 nr. 1164

Teamcaptain : N.Watses
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19-apr Abbekerk Enkhuizen
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                                                                    Vrijdag competitie 

Zaterdag competitie 

Vrijdagavond dubbel gemengd 17+  
nr.9501

Vrijdagmiddag gemengd 11 t/m 17 klasse 2 
nr.7437

Teamcaptain : F.Zunnebeld
Teamcaptain 
: I.Zunnebeld

Datum Thuis Uit Datum Thuis Uit

8-apr Swaegh Enkhuizen 8-apr TC Wings Enkhuizen

15-apr Enkhuizen Gouwtje 15-apr Enkhuizen Hoog op

22-apr Enkhuizen Drieban 22-apr Gouwtje Enkhuizen

29-apr Enkhuizen Swaegh 29-apr Enkhuizen Topspin

20-mei Gouwtje Enkhuizen 20-mei Enkhuizen Middenmeer

27-mei Drieban Enkhuizen 27-mei TV Boerenslag Enkhuizen

3-jun Enkhuizen TV de Vlieter

Zaterdag  heren 1 / klasse 5 nr. 9089 Zaterdag  heren 2  / klasse 5 nr. 9088

Teamcaptain : A.Fens Teamcaptain : J.de Weerd

Datum Thuis Uit Datum Thuis Uit

9-apr TV Apollo Enkhuizen 9-apr TV de Kaag Enkhuizen

16-apr Enkhuizen Santana 5 16-apr Enkhuizen Santana 6

23-apr TV de Berk Enkhuizen 23-apr TV Wognum Enkhuizen

7-mei Enkhuizen TV de Hulk 7-mei Enkhuizen Wings

21-mei Enkhuizen TC Grootslag 21-mei Enkhuizen TC Balletuin

28-mei Vrij 28-mei Vrij

4-jun TV Hoog op Enkhuizen 4-jun TC Grootslag Enkhuizen
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                                                                    Vrijdag competitie 
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Zaterdag  heren 1 / klasse 5 nr. 9089 Zaterdag  heren 2  / klasse 5 nr. 9088

Teamcaptain : A.Fens Teamcaptain : J.de Weerd

Datum Thuis Uit Datum Thuis Uit

9-apr TV Apollo Enkhuizen 9-apr TV de Kaag Enkhuizen

16-apr Enkhuizen Santana 5 16-apr Enkhuizen Santana 6

23-apr TV de Berk Enkhuizen 23-apr TV Wognum Enkhuizen

7-mei Enkhuizen TV de Hulk 7-mei Enkhuizen Wings
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Vrijdag competitie

Zaterdag competitie

Zaterdag gem. d. 30+ klasse 3 nr.4415 Zaterdag  gemengd   / klasse 3 nr. 9330

Teamcaptain : T.Brugman Teamcaptain : D.Baas

Datum Thuis Uit Datum Thuis Uit

9-apr Enkhuizen TV Elckerlyc 1 9-apr Heerhugowaard Enkhuizen

16-apr TV heb Durf 2 Enkhuizen 16-apr Enkhuizen
Broek in 
Waterland

23-apr Enkhuizen TV Hoorn 3 23-apr TV Hoorn Enkhuizen

7-mei TV Elckerlyc 1 Enkhuizen 7-mei Enkhuizen Drieban

21-mei Enkhuizen TV heb Durf 2 21-mei Enkhuizen Zeevangspelers

28-mei TV Hoorn 3 Enkhuizen 28-mei Vrij

4-jun TV Elckerlyc Enkhuizen

Zaterdag heren 1/ klasse 2 nr.4358 Zaterdag heren 2 /klasse 3 nr.4365

Teamcaptain : G.Stam
Teamcaptain 
: A.Aalders

Datum Thuis Uit Datum Thuis Uit

9-apr Enkhuizen TC Overdan 1 9-apr Enkhuizen F. Wormerveer

16-apr TV Tulp 1 Enkhuizen 16-apr TV Westzaan Enkhuizen

23-apr Enkhuizen Assendelft 2 23-apr Vrij

7-mei TC Overdan 1 Enkhuizen 7-mei Vrij

21-mei Enkhuizen TV Tulp 1 21-mei Enkhuizen TC Eendracht

28-mei Assendelft 2 Enkhuizen 28-mei Schagen Enkhuizen

4-jun Enkhuizen TV Assendelft



vervolg zaterdag

Zondag competitie

Zaterdag gem. d. 30+ klasse 3 nr.4415 Zaterdag  gemengd   / klasse 3 nr. 9330

Teamcaptain : T.Brugman Teamcaptain : D.Baas

Datum Thuis Uit Datum Thuis Uit

9-apr Enkhuizen TV Elckerlyc 1 9-apr Heerhugowaard Enkhuizen

16-apr TV heb Durf 2 Enkhuizen 16-apr Enkhuizen
Broek in 
Waterland

23-apr Enkhuizen TV Hoorn 3 23-apr TV Hoorn Enkhuizen

7-mei TV Elckerlyc 1 Enkhuizen 7-mei Enkhuizen Drieban

21-mei Enkhuizen TV heb Durf 2 21-mei Enkhuizen Zeevangspelers

28-mei TV Hoorn 3 Enkhuizen 28-mei Vrij

4-jun TV Elckerlyc Enkhuizen

Zaterdag heren 1/ klasse 2 nr.4358 Zaterdag heren 2 /klasse 3 nr.4365

Teamcaptain : G.Stam
Teamcaptain 
: A.Aalders

Datum Thuis Uit Datum Thuis Uit

9-apr Enkhuizen TC Overdan 1 9-apr Enkhuizen F. Wormerveer

16-apr TV Tulp 1 Enkhuizen 16-apr TV Westzaan Enkhuizen

23-apr Enkhuizen Assendelft 2 23-apr Vrij

7-mei TC Overdan 1 Enkhuizen 7-mei Vrij

21-mei Enkhuizen TV Tulp 1 21-mei Enkhuizen TC Eendracht

28-mei Assendelft 2 Enkhuizen 28-mei Schagen Enkhuizen

4-jun Enkhuizen TV Assendelft

Zaterdag gem. d. 30+ klasse 3 nr.4415 Zaterdag  gemengd   / klasse 3 nr. 9330

Teamcaptain : T.Brugman Teamcaptain : D.Baas

Datum Thuis Uit Datum Thuis Uit

9-apr Enkhuizen TV Elckerlyc 1 9-apr Heerhugowaard Enkhuizen

16-apr TV heb Durf 2 Enkhuizen 16-apr Enkhuizen
Broek in 
Waterland

23-apr Enkhuizen TV Hoorn 3 23-apr TV Hoorn Enkhuizen

7-mei TV Elckerlyc 1 Enkhuizen 7-mei Enkhuizen Drieban

21-mei Enkhuizen TV heb Durf 2 21-mei Enkhuizen Zeevangspelers

28-mei TV Hoorn 3 Enkhuizen 28-mei Vrij

4-jun TV Elckerlyc Enkhuizen

Zaterdag heren 1/ klasse 2 nr.4358 Zaterdag heren 2 /klasse 3 nr.4365

Teamcaptain : G.Stam
Teamcaptain 
: A.Aalders

Datum Thuis Uit Datum Thuis Uit

9-apr Enkhuizen TC Overdan 1 9-apr Enkhuizen F. Wormerveer

16-apr TV Tulp 1 Enkhuizen 16-apr TV Westzaan Enkhuizen

23-apr Enkhuizen Assendelft 2 23-apr Vrij

7-mei TC Overdan 1 Enkhuizen 7-mei Vrij

21-mei Enkhuizen TV Tulp 1 21-mei Enkhuizen TC Eendracht

28-mei Assendelft 2 Enkhuizen 28-mei Schagen Enkhuizen

4-jun Enkhuizen TV Assendelft

Zondag competitie 

Zondag heren 1 klasse3 nr. 4563 Zondag gemengd dubbel klasse 3 nr.4714

Teamcaptain : S.Tigchelaar Teamcaptain : E.Olivier

Datum Thuis Uit Datum Thuis Uit

10-apr Enkhuizen TV 't Woud 10-apr Enkhuizen Santana 1

17-apr TV Swaegh Enkhuizen 17-apr TV Balletuin 2 Enkhuizen

24-apr Enkhuizen TV Balletuin 24-apr Enkhuizen TV Swaegh 1

8-mei TV 't Woud Enkhuizen 8-mei Santana 1 Enkhuizen

22-mei Enkhuizen TV Swaegh 22-mei Enkhuizen TV Balletuin 2

29-mei TV Balletuin Enkhuizen 29-mei TV Swaegh 1 Enkhuizen

Zondag competitie 

Zondag heren 1 klasse3 nr. 4563 Zondag gemengd dubbel klasse 3 nr.4714

Teamcaptain : S.Tigchelaar Teamcaptain : E.Olivier

Datum Thuis Uit Datum Thuis Uit

10-apr Enkhuizen TV 't Woud 10-apr Enkhuizen Santana 1

17-apr TV Swaegh Enkhuizen 17-apr TV Balletuin 2 Enkhuizen

24-apr Enkhuizen TV Balletuin 24-apr Enkhuizen TV Swaegh 1

8-mei TV 't Woud Enkhuizen 8-mei Santana 1 Enkhuizen

22-mei Enkhuizen TV Swaegh 22-mei Enkhuizen TV Balletuin 2

29-mei TV Balletuin Enkhuizen 29-mei TV Swaegh 1 Enkhuizen

Feestje?
Laat 'De Dijk' uw drank verzorgen.

Nooit tekort, teveel nemen wij retour! Gratis brengen en halen!

Biertapinstallaties/bar • Statafels/tafelrokken • Gratis glaswerk
 Stoelen • Partytenten • Hapjes/buffet (i.s.m De Brasserie) • Enz...

De Dijk staat voor service en kwaliteit!
Dijk 38, Enkhuizen, tel. 0228 31 21 05, www.slijterijdedijk.nl

ScHoonEman 
KozijnEn
K U N S T S T o F  E N  a L U M I N I U M

De Dolfijn 66 (Schepenwijk)
1601 MG Enkhuizen
Tel.: 0228 - 32 56 57
Fax : 0228 - 32 54 53
Email: info@schoonemankozijnen.nl

www.schoonemankozijnen.nl

Chinees - Indisch Restaurant

Westerstraat 95 - Enkhuizen
Tel. 0228 31 35 38
Fax 0228 32 12 89

Intieme sfeer - voordelig - apart interieur
Afhaaldiner via ingang Doelenstraat 3 (achterzijde restaurant)

Zunnebeld
keurslager

Koperwiekplein 19
1602 NK Enkhuizen
Tel. 0228 31 29 18

SLOTENSPECIALIST

SLEUTELS • ROOKMELDERS • KLUIZEN • SLOTEN
BRANDDEKENS • VERLICHTING

WINKEL GEOPEND:
donderdag van 10.00 - 18.00 uur

vrijdag van 10.00 - 18.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Westerstraat 25 in Enkhuizen
in de winkel van John Brandhoff Tweewielers

24-UURS SERVICE
0228 - 52 43 65

WWW.RUVOINBRAAKBEVEILIGING.NL

Westerstraat 100 - 1601 AM Enkhuizen 06-11203904 / 0228-321600

PKVW Bedrijf

Zunnebeld

Weer 
beschikbaar

hans.kreeftmeijer@kpnmail.nl

Feestje?
Nooit tekort, teveel retour! Gratis brengen/halen!

* Biertapinstallaties/bar * Statafels/tafelrokken
* Glaswerk * Stoelen * Partytenten * Heaters

* Hapjes/buffet * Enz...

De Dijk staat voor 
service & kwaliteit!

Dijk 38, Enkhuizen,
0228 312105

www.slijterijdedijk.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
.dem

astenbar.com

“Omdat het om meer dan geld gaat”

HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN & MEER

HEERHUGOWAARD
Raadhuisstraat 7
1701 EK Heerhugowaard
Tel.: 072 57 44 777
karin@fi nanceenmore.nl

ENKHUIZEN
Westerstraat 156
1601 AN Enkhuizen
Tel.: 0228 35 30 90
gert@fi nanceenmore.nl

HYPOTHEKEN, 
VERZEKERINGEN 

EN EEN COMPLEET 
FINANCIEEL ADVIES

www.financeenmore.nl 

Westerstraat 146
1601 AN  Enkhuizen
telefoon 06 53 77 51 74

www.harryposthumius.nl
info@harryposthumius.nl

Druk met design

Vormgeving
DTP
Druk- en printwerk
Webdesign

Harry Posthumius
Grafische Producties

GIRBAUD DNA BYMALENE BIRGER KENZO
IITTALA KARTELL HANS UBBINK MOOOI ILLY

PATRIZIA PEPE FLOS

WWW.MITH.NL | WESTERSTRAAT 40-C | ENKHUIZEN


