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3In dit voorwoord wil ik graag nog even stilstaan bij het overlij-
den van mijn mede-bestuurder secretaris van de vereniging en 
vriend, Jo Bloemendaal. 
Ruim twaalf jaar geleden was hij het namelijk, die mij vroeg om 
bij het bestuur van ETC te komen. Geen tijd zei ik! Het is niets 
voor mij; ik ben met ondernemen bezig. Maar volhardend als Jo 
was, heeft hij mij weten te overtuigen, zoals hij veel mensen 
kon overtuigen, op de door hem karakteristieke wijze. Hij zei 
mij, dat ik niet veel hoefde te doen. “Ik neem het werk uit han-
den, maar we hebben bouwers voor de club nodig,” zei hij. Jo 
zag als geen ander in, dat het nodig was dat er stappen gemaakt 
moesten worden om het tennis in Enkhuizen binnen ETC beter 
te maken. Hij zag ook in dat daar ondernemersgeest bij nodig 
was, want tennis was zijn uitlaatklep. Wat heeft hij daar altijd 
veel tijd en plezier aan beleefd. Jo wilde alleen zelf niet aan het 
roer staan, want dat had hij samen met zijn vrouw, Marian, al 
zo lang gedaan in het schildersbedrijf en als commandant bij de 
brandweer. Het werk binnen het bestuur werd grotendeels door 
Jo gedaan. Secretaris tot in de puntjes, soms met een paar zin-
nen teveel, en zoals Marian altijd passend aangaf, met zeer veel 
respect: “zo is het wel genoeg Jo, je hebt je punt gemaakt.” Zo 
wist ik ook de band met hem op te bouwen. Toen we later een 
goede penningmeester zochten wist Jo wederom de juiste man 
te vinden in Henk Schuijt. We hebben met z’n drieën mooie tij-
den met het bestuur en alle vrijwilligers gehad. Vooral de vriend-
schap die wij met elkaar hebben opgebouwd, is onbeschrijfelijk.
We waren niet alleen aan het werk voor de club, maar spraken 
over alles wat ons bezig hield. Jo vertelde over de zware tijden 
in zijn bedrijf. Hij werkte hard en klaagde nooit; mopperen dat 
mocht af en toe. Daarnaast bouwde hij een gezin op met veel 
liefde voor elkaar. Jo was een trotse man en een zeer trotse 
vader. Hij sprak vol vuur over het brandweervak, maar ook over 
Duitsland. Jo had daar een stuk van zijn hart neergelegd. Men-
sen die hem echt kenden, wisten dat er een klein hartje school 
achter de ruwe diamant, die in de loop der jaren alleen maar 
mooier werd. De band met Jo vertaalde zich naar vriendschap, 
waarbij ons leeftijdsverschil geen rol speelde. Als niet echte 
Enkhuizenaar heeft hij mij veel van het echte Enkhuizen leren 
kennen. Iedereen kent Jo Bloemendaal, maar er waren er maar 
weinig die hem echt kenden, en dat was precies zijn bedoeling. 
Samen zeiden Jo en ik, dat we maar eens moesten gaan naden-
ken over de invulling van het eeuwfeest van ETC. Het eeuwfeest 
kan hij helaas niet meer meemaken, maar ik ga ervoor zorgen, 
dat de tennisvereniging hem niet gaat vergeten. Zijn naam zal 
een blijvende plaats krijgen waar het hoort! Namens alle leden, 
maar zeker ook namens alle vrijwilligers, bestuursleden en oud- 
bestuursleden wil ik nogmaals een woord van DANK uitspreken.

We hebben een vriend verloren, maar vergeten zullen we hem 
nooit.
Arno Damhuis
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Voor de muziek uit…
Tamelijk lang geleden ben ik ook eens een mu-
zikale carrière gestart. Het Koninklijk Stedelijk 
Muziekkorps in de wandelgangen het Stedelijk 
genoemd startte een jeugdorkest. Ik heb mij 
spontaan aangemeld. Een bliksemcarrière in 
de muziek zag ik wel zitten. Ik werd op verzoek 
ingedeeld bij de tamboers. Want ritme en lawaai 
is me op het lijf geschreven. We gingen zelfs 
met een groepje van zes in het oude weeshuis 
muziek maken, waarbij ik de drummer was in 
wat in de verte op jazzmuziek leek in de New 
Orléans stijl. Of dit de basis is geweest voor het 
feit dat Enkhuizen een ongelooflijke reputatie 
op Jazzgebied zou krijgen zullen we echter nooit 
weten. We zijn één keer met het jeugdorkest in 
het openbaar opgetreden. Onze orkestleider gaf 
er om één of andere reden op zekere dag de brui 
aan, dus orkest ter ziele. We gingen met een 
aantal jongens, want meiden waren toen nog 
niet zo muzikaal, over naar “het grote korps”. De 
repetities waren veelal doorspekt met grappen 
en grollen en niet in de laatste plaats omdat 
wij die achter op het toneel, waar we oefenden, 
zaten en de kans hadden om hier en daar een 
grap uit te halen. Dit tot ergernis van de oudere 
leden en dat waren er nog al wat. Midden in het 
orkest zat een jonge man, hij was trompettist, 
die maakte het op een avond wel wat te bont. 
Hij had een shagje opgestoken toen hij een aan-
tal maten rust had. Zijn partituur gaf aan dat 
hij weer moest inzetten, maar hij had net een 
ferme haal aan de sigaret gegeven. Het resultaat 
laat zich raden: tegelijk met de trompetklanken 
kwam er een forse rookwolk uit zijn instrument 
en de dirigent, ook al enigszins getergd door een 
herhaaldelijk luiden van een ouderwetse deur-
bel, verzocht hem beleefd doch zeer dringend 
zijn zaken in te pakken en te verdwijnen. De 
deurbel waar het hier om ging was deel van de 
toneeluitrusting van het etablissement waar wij 
repeteerden en door iemand, ik zeg niet wie, on-
der de stoel van de concerttamboer gebonden. 
Deze had namelijk de gewoonte als hij weer in 
moest vallen om zijn stoel met een rukje naar 
voren te schuiven met het gevolg dat dan direct 
de bel ging. Het gevolg was dan dat de jonge 
man na de zoveelste vermaning van de orkest-
leider en het gemor van diverse muzikanten, 
een felrode kleur kreeg en met een blik van ik 
kan er ook niks aan doen, richting dirigent keek. 
Wel moest hij dan met een woedende blik in de 
richting van de dader de bel weer naar de juiste 
plaats in de rekwisietenkamer brengen. Niet veel 

later ontstond er onenigheid in het Stedelijk. 
Het was bijna een revolutie. In deze dagen komt 
dat herhaaldelijk voor maar in de vijftiger jaren 
was een bevel van het bestuur niet opvolgen een 
doodzonde. Het ging dus tussen het bestuur en 
de drumband. Het gevolg was dat het conflict 
heel hoog opliep en de bestaande drumband 
voor het overgrote deel instrument en unifor-
men inleverde en dus het Stedelijk zonder drum-
band zat. Echter: dat kwam mijn carrière weer 
ten goede want ik promoveerde direct van een 
platte trom naar de overslagtrom, min of meer 
de dirigent van de band. Niet veel later ging ik 
les geven aan beginnende tamboers om zo de 
leegte die was ontstaan weer zo snel mogelijk 
op te vullen en werd de tamboer maître van het 
Stedelijk. Intussen was ik ook nog eens opge-
roepen door het Ministerie van Oorlog zoals dat 
toen heette, om mijn land te gaan dienen. In de 
opleiding werd er gevraagd door een man met 
stippen op zijn schouder, wat die inhielden was 
op dat moment voor mij nog een raadsel, wie er 
in zijn burgerbestaan iets onduidelijks bij een 
muziekkorps had gedaan. Ik werd in orde bevon-
den en ook daar tot tambour-maître gebombar-
deerd hetgeen mij weer bijzonder goed uitkwam 
want dat gaf weer allerlei extra faciliteiten die 
de gewone dienstplicht wat aangenamer maak-
ten. Onder andere, als de ploeg uit marcheren 
ging. Dan moest de drumband van de kazerne 
mee om ritme te geven aan al die kerels op het 
moment dat we een dorp of stad passeerden. 
De mannen van mijn peloton inclusief het kader 
liepen met volle bepakking en dat bedroeg toch 
al gauw zo een veertig kilogram. Voorop de hele 
rij militairen in de dop liep de compagniescom-
mandant. Uiteraard zonder bepakking want 
daar is zijn functie niet naar. En vlak daar achter, 
u raadt het al, liep ondergetekende, ook zonder 
bepakking om op de juiste momenten leiding 
te geven aan de meergenoemde drumband. Op 
vrijdagavond mochten we naar huis. Ik ging dan 
direct door naar het Stedelijk om instructie aan 
de nieuwe drumband te gaan geven. Echter na 
een vijftal avonden trof ik een andere instructeur 
aan die mij minzaam meedeelde dat hij voort-
aan de man was die de drumband ging instrue-
ren. Het zat hem in het feit dat men vond dat ik 
niet voldoende van marsmuziek en haar noten 
afwist om leiding te geven op de straat aan het 
Stedelijk. En dan loop je opeens niet meer voor 
de muziek uit.

Krinkel

Donderdag 4 juni 2015 is Jo Bloemendaal ons ontvallen. 

Voor zijn familie en vrienden heel erg, voor onze club een 

groot verlies, voor het blad ook een flinke aderlating. Jo 

schreef veel voor dit blad. Leuke stukjes vaak, in de trant van 

Simon Carmichelt. Vaak was niet iedereen tevreden, maar 

dat is een kenmerk van de betere stukjesschrijver. Ter ere van 

hem hier een oud stukje, dat zijn relativeringsgevoel uitste-

kend duidelijk maakt. Zo schrijft hij *ben ik ook eens een 

muzikale carriere gestart* (gelukkige vergissing tussen *ik 

ook* en *eens* ; *er waren duizenden die me voorgingen, laat 

ik het dan ook maar eens proberen*)       
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Tom Tailor Woman
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www.modusmode.nl

GOED EN NIET TE DUUR

DAGHAPPEN
MENU’S
OOK VEGETARISCH
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Van de penningmeester

Van de hoofdredacteur

Weer even bijpraten over de lopende zaken. 

Zonnepanelen
We wachten op de nieuwe aangekondigde subsidieregeling die naar verwachting in september in de 

rijksbegroting voor 2016 worden gepubliceerd. 

Het plan is om  de sanering van het dak van het  (groundsman)pand in het najaar uit te laten voe-

ren. De vergunning is afgegeven. De insteek is dat wij zelf na de sanering van het asbesthoudende 

dak met vrijwilligers het nieuwe dak gaan plaatsen. Dus vrijwilligers gezocht. Wordt vervolgd.

Vervanging gravelbanen
We zijn in overleg met de gemeente over de aanbesteding voor deze klus. In samenspraak met de 

gemeente is de begeleiding van het project uitbesteed aan de firma “Kennis van Sport”. Zij schrijven 

het bestek en zullen toezien op de uitvoering. Planning uitvoering is het najaar 2015. Wordt vervolgd.

Wateroverlast en bladeren op het park
De hemelwaterafvoer naar het gemeentelijk riool laat 

het bij hevige regenval ernstig afweten. Deze kwestie 

is bij de gemeente aangekaart met het verzoek om dit 

gelijk met de vervanging van de gravelbanen ter hand 

te nemen. Ook is er op verzoek van de groundsman aan 

de gemeente gevraagd om iets te doen aan de overlast 

van bladeren uit de gemeentelijke beplantingen. Wordt 

vervolgd

Gerrit Harlaar 

Oplettende lezers zullen inmiddels ontdekt heb-

ben dat ons blad een wat speelsere koers opging 

de laatste tijd. Sommigen zijn daar blij mee, 

anderen niet, je kunt het nooit iedereen naar 

de zin maken, luidt het cliché, en cliché’s zijn 

niet altijd onwaar. In elk geval is mijn streven 

, net als bij tennis, niet op safe spelen, want 

*saai* is het doel zeker niet, maar ik ga voor de 

moeilijke bal, de bal die soms niet te begrijpen 

is, waardoor wellicht blunders ontstaan, maar 

ook schier geniale invallen kunnen langskomen. 

Zo kan een stuk over vrijheid en verdraagzaam-

heid zomaar aangezien worden voor een abject 

stuk porno. Dat dat niet de bedoeling is moge 

duidelijk zijn. Wat ik wil is niet een blad als ver-

lengstuk van de mening van het bestuur annex 

spoorboekje. Ik wil graag meer. Zonder nu gelijk 

een literair blad te willen creëren, is bij het 

streven o.a. daarnaar, taal en stijl heel belang-

rijk dunkt me.  En er zijn talenten bij ons blad 

aanwezig gelukkig. Hopelijk trekken die andere 

aan, kom gerust met een artikel, en dat hoeft 

niet alleen maar over tennis te gaan, een ruimer 

kader lijkt me boeiend en mits er raakpunten 

zijn met ons aller vreugdescheppend spelletje, 

is dat ruimer kader vaak een toevoeging aan de 

diepgang van een artikel. 

Dit gezegd hebbend, is het natuurlijk nooit de 

bedoeling om mensen te kwetsen, mocht dit ge-

beurd zijn dan spijt me dat, ik zal beter opletten 

om zulks te voorkomen. 

Het blad dat u nu onder ogen heeft is vooral ge-

wijd aan de collega die we node missen, Jo Bloe-

mendaal. Het leek me passend om hem te eren 

met een van die oude welbekende Krinkels, die 

zo bekend waren toen hij voor dit blad schreef. 

Onze oude garde heeft veel te verduren gehad de 

afgelopen tijd. Jo is ons zelfs ontvallen.  Dat is 

het leven, mooi, maar ook soms wreed. 

Paul van Gelder



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

Bad Boys
Ik zou mezelf geen badboy willen noemen, maar 

de mensen die me kennen weten dat ik soms 

een heethoofd kan zijn op de tennisbaan. Al 

gaat het de laatste tijd een stuk beter, ik zal wel 

eindelijk volwassen zijn geworden. Maar ook in 

het professionele tennis zijn er genoeg spelers 

die zich regelmatig op negatieve wijze laten 

gelden.

Dé twee ‘bad boys’ van dit moment komen uit 

Australië: Nick Kyrgios en Bernard Tomic. Tennis-

sen kunnen ze absoluut. De pas 20-jarige Kyrgios 

staat 41-ste van de wereld. De 22-jarige Tomic 

is de nummer 26. Ze worden beiden gezien als 

grote talenten, maar vooralsnog komen ze vaker 

in het nieuws door hun gedrag dan door hun 

tennisprestaties.

Om te beginnen met Kyrgios. Voor de mensen 

die hem niet kennen, doet een incident op 

Wimbledon dit jaar wel een belletje rinkelen. In 

zijn vierde ronde partij tegen Richard Gasquet 

is hij op een gegeven moment zo geïrriteerd dat 

hij een game ‘tankt’ en niet eens zijn best doet 

om de service van de Fransman terug te slaan. 

Zijn reactie tegen een journalist na afloop van 

de verloren partij: “probeer jij maar eens een 

service van Gasquet terug te slaan”. Het was 

niet het enige incident tijdens Wilmbledon. Zo 

noemde de Australiër een scheidsrechter ‘dirty 

scum’ (klootzak), brieste hij tegen een lijnrechter 

en gooide zo hard z’n racket op de grond dat het 

in het publiek belandde. 

Incidenten zijn het zeker niet. Zo werd Kyr-

gios tijdens de US Open in 2014 op een haar na 

gediskwalificeerd voor zijn gedrag, en kreeg hij 

een boete van bijna 6.000 euro bij de Australian 

Open van dit jaar. En in juli haalde de tennisser 

de woede van zo’n beetje heel Australië op de 

hals door tijdens de Davis Cup-wedstrijd tegen 

Kazachstan na een verloren punt te roepen: “ik 

wil hier helemaal niet zijn.” Hij verloor de partij 

uiteindelijk ook.

Kan het nog erger? Ja, dat kan. Bernard Tomic 

komt namelijk ook vaak in het nieuws door zijn 

gedrag naast de baan. In 2012 wordt hij voor 

het eerst uit het Davis Cup-team van Australië 

gezet, vanwege gebrek aan discipline. Voor het 

eerst inderdaad, want onlangs gebeurde het 

weer. Tijdens een persconferentie trok hij fel van 

leer tegen de tennisbond die volgens hem ‘geen 

respect’ voor hem had. En dat is nog lang niet 

alles. Zo krijgt hij in 2012 drie boetes op één dag 

en vlucht hij voor agenten. Hij krijgt een boete 

van 1.000 euro en moet zich een jaar lang gedra-

gen. Het lukt hem niet. Slechts een maand na de 

uitspraak wordt de speler alweer aangehouden 

omdat hij te hard rijdt met zijn Ferrari. Even lijkt 

het beter te gaan, tot juli van dit jaar. In Miami 

wordt hij gearresteerd. Tomic weigert de muziek 

in zijn hotelkamer zachter te zetten. Hij wordt 

dronken aangehouden voor huisvredebreuk en 

verzet zich ook nog eens bij zijn arrestatie. 

Komt het nog goed met bad boys Kyrgios en To-

mic? Waarom niet. Tomic bood excuses aan voor 

zijn gedrag in Miami en liet onlangs ook op de 

baan weer eens van zich spreken door het ATP-

toernooi van Bogota te winnen. En Kyrgios heeft 

een slimme zet gedaan om een bad boy van 

weleer aan te stellen als coach, namelijk Lleyton 

Hewitt. De man die in 2006 nog prijkte op een 

lijst van meest gehate sporters, maar inmid-

dels (letterlijk) zijn wilde haren kwijt is. Ik ben 

benieuwd wat de toekomst voor de twee Ausies 

gaat brengen. Tennissen kunnen ze zeker, en ze 

brengen ook (tot op zekere hoogte) kleur aan de 

sport. Hopelijk komt bij hen ook wijsheid met 

de jaren.

Maarten Edelenbosch



COLUMN

“Wat is het leven toch mooi”, zei ik in het voor-

bijgaan, zo’n jaartje of twee geleden. Hij glim-

lachte eens wat. Hij zat op een bankje naast de 

baan en de zon scheen. Kort daarvoor had hij 

mij verslagen. Dat waren ongeveer mijn laatste 

woorden tegen hem. De zijne ken ik niet. Hij 

had soms veel woorden nodig voor weinig en 

weinig woorden voor veel. Hij maakte indruk. 

Toen ik begon met tennissen viel hij me op door 

zijn Carmiggeltiaans  geschrijf in het tennis-

blad. (Niet voor niets noemde hij zijn Kronkels 

Krinkels) Niemand deed dat verder. Zonder hem 

was het maar een saai en braaf blad. Zonder 

hem had ik het waarschijnlijk nauwelijks inge-

keken.  “Vroeger schreef hij in z’n eentje bijna 

het hele blad vol”, vernam ik uit betrouwbare 

bron. “hij had wel veel weerstand”, ging men 

verder; kenmerk, dacht ik , van de betere schrij-

ver...

“Zo, een rooie rakker”, sneerde hij nadat ik hem 

verteld had dat ik vroeger voor de VARA had ge-

werkt. “Tja, verkeerd opgevoed he? Als de domi-

nee op de radio kwam moest dat ding meteen 

uit. Boudewijn de Groot stond altijd hard aan: 

“Als-ie maar geen voetballer wordt, ze schop-

pen hem misschien half-dood. Maar liever dat 

nog dan het bord voor z’n kop van de zakenman 

want daar wordt-ie alleen maar slechter van”of 

Joop Vissers bijna-hit “Het tuig zit altijd aan de 

top” Zo weet ik het wel pa....”

Toen ik voor het eerst op de tennisclub kwam 

voelde ik me dan ook net Tom Sawyer bij  In-

jun Joe en kornuiten. Maar het viel mee, vaak 

konden we zelfs door 1 deur. Hij was van de 

andere kant, de betere, volgens het establish-

ment. Ik daarentegen, was opgevoed met het 

idee het kapitalisme alleen maar kan leiden tot 

Verelendung. De zakenman, het stikte ervan op 

de club. In het begin stond het me tegen, maar 

langzamerhand ging ik ze toch waarderen. en ze 

waren so wie so belangrijk voor het goed func-

tioneren van de club. Plus:  de meesten waren 

eerlijk en recht voo z’n raap. Hadden Boudewijn 

de Groot en Joop Visser dan toch geen gelijk? Zit 

het tuig niet altijd aan de top?  Misschien had 

Marx wel gelijk. Misschien is de mens het 

product van de structuur waarin hij zich be-

vindt. Daar wijst ook Joris Luijendijk op in dat 

nieuwe boek van hem over bankiers, die lang 

niet allemaal van nature slecht zijn. Maar is die 

structuur van alle zakenlui dezelfde? Volgens mij 

zijn er ook zakelijke structuren die leiden tot 

eerlijkheid en niet altijd tot directe hebzucht 

(eerlijk duurt het langst, en zelfs de Shell schijnt 

te gaan twijfelen over de correctheid van hun 

vermaledijde korte -termijn -winst -denken 

), die leiden tot flexibiliteit , tot creativiteit 

(het vinden van gaten in de markt) ; alleen het 

machtsdenken en het verkeerd delegeren leiden 

nog wel eens tot ellende, maar of dat ingebak-

ken zit in de structuur betwijfel ik, zo’n Marxist 

ben ik ook weer niet.    

Anyway, hij was een zakenman met schwung. 

“Ik heb leuke mensen gekend in mijn leven......

en jou....” antwoordde hij ooit. Hierbij is de 

timing essentieel, en die hanteerde hij als geen 

ander.  Hij had niet altijd het laatste woord, hij 

was het laatste woord. En hij wist gisteren al 

wat je morgen ging zeggen, licht autistisch?

Nu laat hij een leegte achter; wat moet het 

druk zijn trouwens, daar in het weet -ik- veel- 

namaals. De dood, we gaan allemaal dood, ik, 

jij, onze kinderen, kleinkinderen...Rembrandt 

gaat ooit dood, Seneca is al bijna dood. De hele 

mensheid wellicht, we worden de dynosaurus-

sen  van pakweg, hoogstens 2424.... 

Maar dan, opeens, als een briesje bij iets te heet 

weer: 

“Wat is het leven toch mooi”, luid en duidelijk, 

er mankeert niets aan mijn gehoor....Geschrok-

ken kijk ik naar rechts. En daar zit hij weer, 

op het bewuste bankje. Ik zweer het je, geen 

clichesprookje dit, oh nee....

Paul

Ik kende iemand die ik nooit kende
Vreemd bericht vanuit 
de wandelgangen
Ik heb helemaal niets, ik ben dan ook niet van 
plan om me op te geven voor de blessurehoek. 
Kijk maar. En die fiets daar ben ik helemaal 
niet overheen gevlogen.
Die dynamo (eigen schuld dikke bult) kwam 
niet tussen mijn spaken. Ik ben helemaal niet 
te lui om mijn fiets te onderhouden. Wie zei 
dat? achterklap en kinnesinne...

Mijn naam is geen Paul.

Oproep  

Dringend verzoek.
Wij zijn op zoek naar mensen die ons gaan 
opvolgen.
Wij gaan na 21 jaar stoppen.
De kantine commissie

Clubkampioenschappen 
mix 2015
Deze worden gehouden van 19 – 27 sept.
Oefenen wintercompetitie of gewoon een leuk 
toernooitje op de club, schrijf je in via de site!!
www.enkhuizertc.nl
Groetjes RTC commissie

Agenda in het kort:
Club Enkel 15 t/m 23 aug

Super Sunny Sunday 30 aug 14.00 ñ 20.00 uur

Haringstad 35+ Veteranen toernooi 2015
29 aug t/m 6 sept

Club Enkel Jeugd
19 t/m 25 sept (finale op vrijdag)

Club Mix
19 t/m 27 sept

Sluitingstoernooi
Za 24 okt 17.00 t/m einde

OuderJeugd-toernooi (Afsluittoernooi)
25 okt 10.00 tot 14.00 uur



AANNEMINGSBEDRIJF

Zuiderdijk 30
1606 MG Venhuizen
telefoon 0228 541 389

www.huismanbv.com

Voor:

grond- en bestratings-

werkzaamheden,

zowel voor particulieren 

als bedrijven.

Tevens agrarische 

werkzaamheden.

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

TEXTIELBEDRUKKING EN BORDURING

PRINT & DESIGN

GROOTFORMAAT PRINTEN

RECLAMESYSTEMEN

PROMOTIEMATERIALEN

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

TEXTIELBEDRUKKING EN BORDURING

PRINT & DESIGN

GROOTFORMAAT PRINTEN

RECLAMESYSTEMEN

PROMOTIEMATERIALEN

“Let op...opletten Ruud...naar de bal kijken....

kijken waar de bal komt Ruud..en door je 

knieën he? ...kom op hè?... je kan het...haal je 

kilometergeld d’r uit (hahaha) ...Ruud...en denk 

om m’n dakgoot hè...(lacht en zegt dan tegen 

mij)...prachtkerel...”

Kort daarvoor had hij me, weliswaar nipt maar 

toch, verslagen met Marijke.....”Als het te snel 

gaat moet je het zeggen” zei-ie toen uitdagend. 

En na zijn tandje erbij rolde hij me op. “Ik moet 

zeggen”, zei-ie even later, “die Marijke...die 

heeft mooie slagen die Marijke...ja, die slaat 

soms beter dan ik. Daar kom ik openlijk voor 

uit. ...die slaat heel goed, die Marijke....niet 

slecht...lekker strak die back-hand....”

Een van de markantste figuren op het tennis-

veld ‘s morgens is P. Hij heeft een boezemvriend 

die hij zijn vader noemt; sommigen zeggen dat 

ze de grumpy old men (Statler and Waldorf in 

the balcony) van de Muppets zijn, maar dat is 

nooit bewezen.    

Naast zijn bekende HEMA-grappen staat hij 

ook bekend om zijn leuke anekdotes. 

“We gingen, hè Wim, een keer naar die Ui-

lenbanen, en ze zagen ons al aankomen, die 

twee ouwe zakken.....”  “Moeten we tegen die 

twee ouwetjes?”  , schamperden de twee jonge 

jongens tegen wie we geacht werden te spelen. 

“die kunnen we makkelijk hebben” 

“Nou, die partij was inderdaad geweldig en 

werd pittig gewonnen....Maar wel door ons! 

Daarna namen we echt wraak. Ons antwoord 

op hun verzoek om een revanche en een drank-

je na afloop was precies in stijl met hun “ouwe 

zakken” opmerking. “Nee”, zeiden we, we heb-

ben geen tijd meer....We moeten voor elleven 

binnen zijn bij de Overvest”. (bejaardentehuis 

(red.))  

Laten we dus zeggen dat-ie P heet. Hij zit met 

me aan een tafeltje. (gezellig aanzitten heet dat 

hier geloof ik) en kijkt belangstellend naar een 

potje tennis.(naar Ruud, zijn prachtkerel. zelf-

projectie?)  P is een tijd weggeweest, ik dacht 

al dat-ie dood ging. (de oude garde kreeg veel 

te verduren de laatste tijd. Johan werd ernstig 

getroffen, Ed, Joep en wellicht nog meerdere 

senioren lagen even op het randje, Jo is ons 

ontvallen) Maar hij is weer helemaal terug. 

Daar moet ik van profiteren.  Stiekem als ik ben 

(zo anders als hij) leg ik m’n telefoontje met de 

ingedrukte knop *geluidsopname* voor hem op 

tafel. 

“Hoe lang tennis je nu al P?” 

“zo’n 15...16 jaar....”

“Begonnen met voetballen zeker?”

“Nee, met volleybal, nooit gevoetbald. Wel bad-

minton eerst...”

“vandaar die korte krachtige slag?”

“Lange halen...lange halen hè?....: “

Dan is m’n batterij op, en mijn geheugen is niet 

meer wat het nooit geweest is....Ik kijk m’n 

stukkie nog es na, en denk, tja, eigenlijk wel 

een aardig beeld van P. Laat maar staan zo....

Toch?

Paul  

P. en zijn ‘vader’ W.



Nou daar ben ik weer, nog even en ik heb een vaste column. Nadat ik vorige keer een 

stukje over mezelf had geschreven in het clubblad, ontstond er veel tumult in en rond 

de baan. Niet iedereen was het met mij eens. Sommigen waren van mening dat het nog 

steeds zo gaat als vroeger, je hangt af via mij en blijft dan spelen totdat je wordt afgehan-

gen door een ander, want zo ging het vroeger ook met het houten bord. Nou mag dat nog 

steeds, maar je mag ook na 3 kwartier opnieuw afhangen hoor. En zeg nou zelf, ik weet 

toch wel wat ik vertel over mezelf. Ik heb het wel ver geschopt hoor, want inmiddels ben 

ik zelfs onderwerp van gesprek geweest op de bestuursvergadering. Maar ook daar waren 

ze gelukkig van mening dat  ik de waarheid had gesproken. 

Dus ik hoop dat het nu voor iedereen duidelijk is, als je 3 kwartier getennist hebt, mag je 

opnieuw afhangen.

Sommigen hebben nog steeds een beetje koudwatervrees voor mij. Zo hoorde ik laatst 

Alice van Ewijk zeggen, “ik weet niet hoe dat werkt hoor, dat afhangbord”. Ja, ze sprak 

zo over mij, maar toen ze me ging proberen, bleek ik toch niet zo moeilijk te bedienen 

te zijn. En ik was blij dat zij het deed en niet Hans met zijn eelthanden, want Alice heeft 

best zachte vingertjes hoor.

- Ze tikte met haar vinger op “afhangen”;

- Daarna koos ze voor 1e vrije baan (je mag ook kiezen voor alle vrije banen);

- Daarna haalde ze de pasjes van Hans, Theo, Ilse en haarzelf door mijn gleuf;

- Ze tikte op “ spelers bevestigen” ;

- Er komt in beeld welke baan ze toebedeeld krijgt.

Maar denk er om he, altijd 4 

pasjes door mijn gleuf halen 

als je dubbelt.

Nou wie weet tot volgende 

keer.

Het afhangbord

Afhangbord (2)
 

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



De voorjaarscompetitie al weer voorbij.
In totaal speelden er dit jaar 18 teams met de 
competitie mee, wat weer 1 team minder is dan 
vorig voorjaar. Ik ben dit jaar naar de bestuur-
ders dag tijdens het Ahoy tennistoernooi in 
Rotterdam gegaan, hier werd door de KNLTB 
ook hun zorg uitgesproken over de terugloop in 
de ledenaantallen en de mindere deelname aan 
de competitie en toernooien in het algemeen.
Waar ligt dit aan, heeft u een verklaring? We 
leven in een razendsnelle dynamische Google 
maatschappij met Twitter, Facebook of hoe het 
social media ding ook moge heten alles moet 

snel. Misschien, zo denkt de bond erover, ligt 
het hier wel aan en moeten we de tennissport 
aan gaan passen aan deze snelle maatschappij. 
Er liggen al een tijdje wat voorstellen om de 
partijen korter te maken klaar, denk hierbij aan 
geen voor of nadeel meer maar bij 40-40 direct 
het winnend punt spelen, geen derde set meer 
maar een super tiebreak (wat overigens bij de 
jeugd en de avondcompetitie al is ingevoerd) 
of de sets gaan verkorten tot 4 games. Het kan 
zelfs nog gekker, er wordt zelfs gesproken om 
de net service te laten vervallen, sla je de bal 
via het net in het service vak en de tegenstan-
der krijgt hem niet terug heb je een punt (denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het volleybal) Dit zijn 
zomaar wat ideeën waar de bond aan denkt, 
hoe denkt u hierover? Ikzelf krijg bij het horen 
van dit alles steeds dat liedje van Herman van 
Veen in mijn hoofd, maak plaats maak plaats 
maak plaats, opzij, opzij, opzij we hebben een 
ongelofelijke haast. Kent u het? Relaxt man chill 
denk ik dan, ga lekker een balletje slaan en als 
de partij dan wat langer duurt, so what je bent 

toch gezond bezig. 
Wat ik wil zeggen 
mensen is dat juist 
in deze hectische tijd 
het goed is om door 
inspanning te ont-
spannen, en wat het 
sociale betreft ga na 
de wedstrijd gezellig 
met de tegenstan-
der wat drinken en 
kletsen geloof me 
daar kan geen mobiel 
of Ipad tegen op. Zo 
dat ben ik kwijt nu 
weer even terug naar 
de competitie, on-
danks dat er minder 
teams mee deden 
hebben we wel  3 
kampioensteams in ons midden. De 2 heren-
teams op de zaterdagavond en het mixteam op 
de zondag, de teams zijn gehuldigd op de BBQ 
en nogmaals van harte gefeliciteerd namens de 
TC.Ik hoop dat iedereen heeft genoten van zijn 
partijen. Terwijl ik dit schrijf (begin augustus) 
is het prachtig mooi en warm weer buiten maar 
ik wil jullie er toch nog even op attenderen dat 

vanaf 11 september de najaarscompetitie weer 
in volle gang is. Er doen dit jaar 4 teams mee 1 
team op de vrijdagavond en 1 team op de zater-
dag terwijl de jeugd met 2 teams op de zondag 
spelen. Ik zou zeggen een mooie gelegenheid 
om eens te komen kijken en uw kind of tennis-
maat aan te moedigen.

Sportieve groet,
De T.C. 

Bericht van de TC



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

Dit jaar konden de dubbel clubkampioenschappen onder tropische temperaturen gespeeld worden, 

waardoor men ’s avonds lekker bleef zitten na de tennis onder het genot van een drankje. Alleen 

op de finale zondag moesten we de partijen iets naar voren schuiven om voor de regen uit klaar te 

zijn, wat perfect lukte. Precies na de prijsuitreiking begon het te regenen. Het mooie weer heeft 

helaas niet geleid tot uitbundige inschrijvingen. Jammer genoeg moeten we constateren dat het 

elk jaar terugloopt en men ook echt een zetje nodig heeft om in te schrijven. Doordat Esther Oli-

vier op de finaledag van de WFK nog flink wat mensen heeft overgehaald, liep het aantal inschrij-

vingen nog wat op. Als commissie zijn we aan het nadenken over  een andere opzet voor volgend 

jaar, want op deze manier bloedt het gebeuren langzaam dood. We denken dan bijvoorbeeld aan 

een wintercompetitievariant in de zomer, met aan het eind van het seizoen een mooi slot (slui-

tings-) weekend, of bijvoorbeeld de dubbel en mix tegelijk spelen. Als u nog ideeën heeft, dan kunt 

u die altijd mailen naar clubkampioenschappen@enkhuizertc.nl zodat we die mee kunnen nemen 

in onze beslissing.

De uitslagen van dit jaar zijn als volgt:

HEREN DUBBEL 5
1e Erik van Middelkoop en Marco Mosselman

HEREN DUBBEL 6
1e Michel Longayroux en Jan Vis

2e Sander Tichelaar en Marcel Kouwenhoven

HEREN DUBBEL 7
1e Ruud Appelman en Arend Keuch

2e Frank Broerse en Gerco Schilder

3e Ton de Jong en Gerard Werink

HEREN DUBBEL 8
1e Ton de Jong en Ton Kuin

DAMES DUBBEL
1e Jozien de Wit en Marian Klooster

2e Esther Olivier en Jeanet Zunnebeld

3e Cocky Groot en Willie Kok

We bedanken iedereen voor de deelname en de gezelligheid en we zien jullie graag terug bij de 

club enkel (15 t/m 23 aug) en de club mix (19 t/m 27 september).

De RTC

Clubkampioenschappen dubbel 
senioren 2015



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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Vrijdag 19 juni. 8 uur ‘s avonds. Het regende 
pijpenstelen, dat wil zeggen het ene moment. 
Het volgend scheen de zon dwars door je heen. 
Waar moet dat heen met de wereld?  Geen 
goed begin in elk geval voor het traditionele 
soeptoernooi. En dan zijn ze op hun sterkst, Jan 
en Marianne. Ze pakten de zon, die er niet was, 
uit het firmament, en plakten haar smack dab 
in het midden van de kantine: op tafel stonden 
de verse broodjes, de gezonde hap (met elke 
trend wordt rekening gehouden), de verse kro-
ketten en wat dies meer zij. Ook zag ik diverse 
biersoorten voor later op de avond, maar dat 
terzijde. 
Inmiddels had de regen het maar opgegeven, 
zoveel goede zin was teveel voor Zeus. Men had 
er zin in gekregen. De mama en papa van het 
tennispark, want zo worden ze wel genoemd, 
overwonnen wederom.  “You can get anything 
you want at Alice’s restaurant”, in dit geval Ma-
riannes restaurant.  
En o ja, de apotheose was er ook nog, goed 

voorbereid als altijd.  Wat te denken van deze 
prijs: DE MOOISTE MISSER (ging ruimschoots 
naar Ruud Appelman) , of deze: DE BRUIN-
STE BENEN (naar Jan van Luxemburg), HET 
BRUINSTE HOOFD (John Gordon), HET SLIMSTE 
BALLETJE (Ferry Verboom), DE VROUW MET 
DE RODE LIPJES (Annie Smit) en verder DE 
SPORTIEFSTE DEELNEMER (Frans Fluitman), DE 
MOOISTE ACTIE (Wim den Ouden) , DE DRUK-
STE MAN (Peter Kerstens), DE BEST GEKLEDE 
MAN (Jil v.d. Horst) , DE BEST GEKLEDE VROUW 
(Yvonne Molenaar).
Helaas moet ik dit verslagje wel weer in mi-
neur eindigen: Na 21 jaar stoppen Jan en Mari-
anne ermee, exit kantinecommissie....   Naar-
stig zoeken we naar opvolgers, en dat zal niet 
mee vallen, in velerlei opzicht niet...
(Een afscheidscadeau ligt hier verre van niet 
voor de hand trouwens,wie neemt het voor-
touw?...)

Paul         

En alweer slaagde het Kroket 
en broodje gezond toernooi



Gruba Auto & 
Bandenservice

Openingstijden:

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

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

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

Gruba Auto & 
Bandenservice

Openingstijden:

APK-keuringvanaf

34,-

APK-keuringvanaf

34,-

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

You just got to be there!

Hoofdstraat 224

1611 aN BoveNkarspel

tel. 0228-511227

dirkdewitmode.Nl

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

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

Dames- en herenkapsalon

Volendammer 
visspeciaalzaak

Jan & René

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

Uw keus voor kwaliteit!

different world of fashion

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

van der horst

Ga voor informatie naar:

www.bouwmetvanderhorst.nl

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

postadres: postbus 375 - 1600 aj enkhuizen

Hier had
uw advertentie
kunnen staan!
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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

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

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

Dames- en herenkapsalon

Volendammer 
visspeciaalzaak

Jan & René

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

Uw keus voor kwaliteit!

different world of fashion

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

van der horst

Ga voor informatie naar:

www.bouwmetvanderhorst.nl

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

postadres: postbus 375 - 1600 aj enkhuizen

Hier had
uw advertentie
kunnen staan!

“Uw mond, mijn zorg”

Mondhygiëniste
Sheila Kruissink

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

Mooie foto’s



24-uurs bespanservice 
(ERSA gecertificeerd)

Groot assortiment rackets, 
grips, kleding, snaren, schoenen, 
tassen, ballen en meer tegen de 
scherpste prijs!

Professioneel en zeer 
persoonlijk advies

info@tennisxpres.nl   •   www.tennisxpress.nl

Holenweg 14a • 1624 PB Hoorn
0229 - 232461

Locatie Hoorn Locatie Heerhugowaard
van Veenweg 100 • 1701 HH Heerhugowaard
072 - 5345911

Superstunt!

Dé tennisspecialist van West-Friesland

K Swiss Outshine 
Omni EU
Zeer geschikt voor 
kunstgras en gravel.

<  Wilson Pro Open

Technifibre > 
Rebound 265          Rebound 265          

85,-119,9571,95

Speciaal voor ETC-leden.Heren en dames 
model



Bestuur en commissies

COMMISSIES
Onze club kan niet draaien zonder 
de inzet van veel leden in diverse 
commissies. Onze commissies 
bestaan uit:

RECREATIE- & TOERNOOI COM-
MISSIE (RTC)
De recreatie en toenooicommissie 
organiseert activiteiten voor de 
recreatieve tennissers binnen onze 
club, zoals de toss en clubkampi-
oenschappen.
Marcel Mooy (vz)
Harry de Wit
Joyce Hegeman
Esther Olivier
Aaf van der Veen
Edwin Buiter
Arno Dijkstra
Sanne Mensch
Imre Lips
Erik van Middelkoop

WFK COMMISSIE
De WFK-commissie organiseert 
het open tennis toernooi van onze 
club de West-Friese tennis kampi-
oenschappen.
Tom van der Heiden
Jeff Tool
Frank Broerse
Marco Mosselman
Harry de Wit

PARKONDERHOUD COMMISIE
De parkcommissie is verantwoor-
delijk voor het onderhoud van het 
park.
John Gordon
Jan Jeltes
Jan van Luxemburg
Rens van Zon

SPONSOR COMMISSIE
De sponsorcommissie werft de 
sponsoren en onderhoud alle con-
tacten met de sponsoren.
Arno Damhuis
Marjan Timmer
Hans Kreeftmeijer

JEUGD COMMISSIE
De jeugdcommissie organiseert 
het hele jaar allerlei leuke activi-
teiten voor de jeugd.
Kristel Lips, Imre Lips, Margo 
Mantel, Simone Zwaan

KANTINE COMMISSIE
De kantinecommissie is verant-
woordelijk voor het draaiende 
houden van de kantine.
Marianne van den Haak (vz)
Jan van den Haak
Rens van Zon
Alma Kreeftmeijer
Hans Kreeftmeijer

TECHNISCHE COMMISSIE
De technische commissie regelt 
alle zaken voor de KNLTB-competi-
tie zoals de voorjaarscompetitie.
Gerrit Stam (vz)
Els de Vlieger
Allert Aalders

JUBILEUM COMMISSIE
Ronald Tool (vz)
Hans de Weerdt
Gerhard van Galen
Ferry Verboom

HARINGSTAD COMMISSIE
De Haringstad commissie organi-
seerd een van de gezelligste open 
tennis toernooien voor 35+ en 55+ 
spelers/sters.
Marjan Timmer (vz)
John Gordon
Johan Timmer
Ria Keesman
Esther Olivier
Eric Keesman

DIGITALE COMMISSIE
De digitale commissie zorgt voor 
de website, het afhangbord, de 
nieuwsbrief, de computer en de 
kaartlezers.
Ilse Rienderhoff (vz)
Dafne Baars
John van den Haak
Johan Timmer

REDACTIE COMMISSIE
De redactiecommissie verzorgt 
het clubblad Service.
E-mailadres: 
redactie@enkhuizertc.nl
Wil Visser
Ria de Wit
Paul van Gelder
Ilse Rienderhoff
Harry Posthumius

Interesse om je ergens voor in te 
zetten? Neem dan contact op met 
Hans Kreeftmeijer, e-mail 
hans.kreeftmeijer@kpnmail.nl

Arno Damhuis
Voorzitter
Tel.nr. 0228-586250

Michel Reus
Secretaris
Tel.nr. 0623629014

Gerrit Harlaar
Penningmeester
Tel.nr. 0228-315115
Email: g.harlaar@quicknet.nl

Jeanet Zunnebeld
Algemeen bestuurslid
Tel.nr. 0228-317785
E-mail: zunnebeld@quicknet.nl

Marcel Mooij
RTC-Commissie
Tel.nr. 0228-721268
E-mail: clubkampioenschappen@
enkhuizertc.nl

Marjan Timmer
Haringstadcommissie
Tel.nr. 0228-315519
E-mail: marjan.timmer@quicknet.nl

Gerrit Stam
Technische Commissie
Tel.nr. 0228-518516
E-mail: gstam@quicknet.nl

Marianne van den Haak
Kantinecommissie
Tel.nr. 06-12637409

Harry de Wit
WFK commissie
Tel.nr. 0228-316187
Email: yohoyoho@quicknet.nl

Ilse Rienderhoff
Digitale commissie
Tel.nr. 0228-314973
Email: i.rienderhoff@quicknet.nl

Hans Kreeftmeijer
Ledenadministrateur
Tel.nr. 06-54617741
E-mail: 
hans.kreeftmeijer@kpnmail.nl

Margo Mantel

Jeugdcommissie
E-mail: jc_etc@hotmail.com

Medewerkers:

Jan van den Haak
Groundsman
Tel.nr. 06-10663831

Ruud van Hees
Trainer
Tel.nr. 06-33686251
E-mail: ruudvhees@enkhuizertc.nl

Feestje?
Laat 'De Dijk' uw drank verzorgen.

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

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

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

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

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

www.schoonemankozijnen.nl

Chinees - Indisch Restaurant

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

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

Zunnebeld
keurslager

Koperwiekplein 19
1602 NK Enkhuizen
Tel. 0228 31 29 18

SLOTENSPECIALIST

SLEUTELS • ROOKMELDERS • KLUIZEN • SLOTEN
BRANDDEKENS • VERLICHTING

WINKEL GEOPEND:
donderdag van 10.00 - 18.00 uur

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

Westerstraat 25 in Enkhuizen
in de winkel van John Brandhoff Tweewielers

24-UURS SERVICE
0228 - 52 43 65

WWW.RUVOINBRAAKBEVEILIGING.NL

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

PKVW Bedrijf

Zunnebeld

Weer 
beschikbaar

hans.kreeftmeijer@kpnmail.nl

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
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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


