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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

2de Voorzitter
 
Beste sportieve leden,
 
De zomer ligt achter ons, maar het mooie weer blijft aan. Ik 
merk wel dat het nu kouder begint te worden en dat de dagen 
korter worden.
Door al deze mooie dagen is het top tennisweer geweest en 
zijn de banen ten volle benut. Verder is merkbaar, dat wij een 
opwaartse lijn zien bij onze toernooien, het Haringstad en WFK 
toernooi.

In het begin van dit jaar schreef ik over de vele zaken die onze 
club heeft opgepakt. Zo kon iedereen kennismaken met de nieu-
we gravelbanen en de vernieuwde kantine. De kantinecommissie 
heeft hier heel wat tijd en aandacht ingestoken. Natuurlijk zijn 
er kleine zaken die nog niet altijd goed lopen, zoals het meu-
bilair dat nog steeds niet helemaal uitgeleverd is en een aantal 
onderdelen dat stuk is gegaan. Deze zaken heeft de aandacht 
van het bestuur en de kantine commissie. Via deze weg wil ik de 
commissie bedanken voor hun vernieuwde opzet en uitvoering 
en de nieuwe uitstraling van ons park.
Ook is er door de nieuwe trainer veel aandacht besteed aan de 
jeugd en het verzorgen van de lessen. Dit heeft geresulteerd in 
een groei van het aantal jeugdleden. Na jaren van teruggang 
kunnen wij weer vooruitkijken naar een gezonde groei bij de 
jeugdleden. Daarnaast zijn wij gestart met een nieuwe vorm van 
competitie die voor ieder niveau toegankelijk is en moet zijn. De 
afname van het competitietennis neemt een steeds grotere vorm 
aan en het bestuur maakt zich hier zorgen om. Door de nieuwe 
inzet onder begeleiding van Harry de Wit en Gerrit Stam, hopen 
wij dat iedereen op zijn eigen niveau kan tennissen en in een 
periode van zes weken een uur per week een wedstrijd kan 
spelen. Dit is goed voor de gezelligheid en voor de club en de 
kantine-omzet. Gezelligheid en tennissen is goed voor een ieder. 
Ik wil dan ook de vele tennissers uitnodigen om zich op te geven 
voor deze mooie voorjaars- en najaarscompetitie.

Vanuit het bestuur wil ik graag melden, dat de zonnepanelen 
allemaal afgerond en geïnstalleerd zijn. Wij zijn tevens enorm 
blij met de klok boven de kantine, die geschonken is door Paul 
Botman. Natuurlijk horen jullie in het volgende nummer meer 
over het 100 jarig bestaan van onze vereniging. De jubileum-
commissie is in volle gang om het draaiboek klaar te maken en 
straks in het nieuwe jaar ten uitvoer te brengen. Verder zijn er 
nog een paar plaatsen over voor de club van 100. Je kunt je hier-
voor opgeven bij Gerhard van Galen.
Ter afsluiting wens ik een ieder nog veel tennisplezier toe op dit 
mooie park van ons allen.
 
Arno Damhuis

Jaargang 52
       nummer 2 - november 2016 - oplage 525

Aanbieding!

Ruimte voor uw 
advertentie

Vereniging    
  
Clubhuis/kantine  
Enkhuizer Tennis Club E.T.C., 
0228-314499, 
De Gouw 3E, 
1602 DN Enkhuizen  
Postadres  
Postbus 232, 1600 AE Enkhuizen  
Email  info@enkhuizertc.nl   
Website  www.enkhuizertc.nl    
  
Redactie Clubblad 
redactie@enkhuizertc.nl    
  
ABN Amro IBAN  
NL58 ABNA 0426 4872 73



Bericht van de TC
Het is al weer een tijdje geleden dat de voor-
jaarscompetitie geëindigd is en inmiddels is de 
najaarscompetitie alweer in volle gang.
We hadden dit voorjaar twee teams die kampi-
oen zijn geworden, het zaterdag herenteam van 
captain Jeroen de Weerd en het zaterdagavond 

mix team van captain Theo Brugman.
We spelen in de najaarscompetitie met drie 
teams, dit is gelijk aan vorig jaar, wel  zien we 
dat het aantal teams  dat competitie wil spelen 
over het algemeen terugloopt.
Waar dit aan ligt is voor ons nog een raadsel 
want het is zo’n leuk spelletje en er zijn zoveel 
mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan de vrij-
dagavond of zaterdagavond of gewoon in het 
weekend overdag.
We zijn van plan om tegen de tijd dat de in-
schrijving voor het voorjaar weer start een 
nieuwsbrief naar iedereen te versturen met 
informatie over de competitie.

Je kunt je als je geen team hebt ook individu-
eel op geven;  als er dan genoeg personen zijn 
maken we er een team van.
De TC heeft samen met All in geholpen bij een 
toernooi voor de beginners, dit toernooi  is op 
een maandagavond gespeeld en was leuk en 
geslaagd.
In november gaan we gezamenlijk met alle 
commissies weer om de tafel zitten om de plan-
ning voor het volgend jaar te maken; dit is ons 
afgelopen jaar prima bevallen.

Groeten de TC.

RTC Nieuws/Update
In de afgelopen winter hebben we onszelf als 

RTC een paar doelstellingen gesteld. Door de 

terugloop in de clubkampioenschappen en ge-

zelligheidstoernooitjes was het duidelijk dat er 

iets moest veranderen om wat enthousiasme te 

krijgen. We kunnen nu na 1 seizoen concluderen 

dat er positieve veranderingen zijn, maar er zijn 

ook teleurstellingen.

De clubkampioenschappen enkel, mannenavond 

en de high tea middag zijn bijvoorbeeld niet 

doorgegaan door een te laag aantal inschrijvin-

gen. Waarom hier geen animo voor is, is ons 

nog niet geheel duidelijk, dus als iemand ideeën 

heeft horen we het graag.

De toss avonden worden nog redelijk bezocht, 

maar er is niet zo veel animo als enkele jaren 

terug. Is deze activiteit niet genoeg bekend bij 

nieuwe leden, want er zijn voornamelijk leden 

die al langer lid zijn van de club. Misschien 

moeten we dit wat meer gaan promoten?

De clubkampioenschappen dubbel en mix 

hebben we dit jaar afgeschaft en daarvoor in de 

plaats hebben we de donderdagavond competi-

tie gestart. Dit is een heel goed besluit geweest, 

want we ontvangen veel positieve reacties. 

In het voorjaar hadden we 39 koppels die zich 

ingeschreven hadden en nu in het najaar heb-

ben we zelf 43 koppels. Hierdoor is het iedere 

donderdag gezellig druk op het park en worden 

er leuke wedstrijden gespeeld. Tot nu toe heb-

ben we ook alleen maar mooi weer gehad op 

deze donderdagavonden (alleen vandaag 29 sept 

regent het ’s middags) wat er ook voor zorgt dat 

men gezellig blijft zitten na het spelen.

Voor volgend seizoen is het duidelijk dat we 

doorgaan met de donderdagavond competitie, 

voor de gezelligheidstoernooitjes moeten we 

nog even kijken hoe we dat gaan aanpakken, 

maar dat lezen jullie in de service die voor het 

begin van volgend seizoen uitkomt.

De RTC



Wist U dat....
☞ Jan een nieuwe bladblazer heeft aangeschaft omdat de oude 

overleden was

☞	 Jan v.d. Haak vertelde dat ons kunstgras geen autobandenstuk-

jes bevat, maar zand. We lopen dus geen gevaar ernstige ziektes 

door het tennissen te krijgen.

☞	Natasja is toegetreden tot de kantinecommissie

☞	 Jan v.d. Haak (70) nog een jaar heeft bijgetekend als groundsman

☞	Ons ledenaantal eind september 577 bedroeg

☞		Trainer Yuri aan zijn oog geopereerd is

☞		Wij nog steeds op zoek zijn naar een secretaris 

☞		Zowel de lente als de nazomercompetitie op de donderdagavond 

een groot succes zijn

☞		Wij het geweldig vinden dat nu al 49% van de kantineomzet gepind is   

☞		We nog steeds een fotograaf (of meerdere) zoeken die Ilse wil bijstaan  

☞	 de klokken boven op de kantine zijn geschonken door  

 Paul Botman

☞	 een van de klokken tijdelijk niet bij de tijd is

☞		Het bestuur meegedaan heeft 

met de Rabo sponsor fietstocht

☞		Hierdoor € 200 in de clubkas 

terecht is gekomen

☞		Er problemen met de buiten-

stoelen zijn

☞		Dit ervoor heeft gezorgd dat 

een aantal mannen niet door 

het ijs, maar door hun stoel 

gezakt zijn

☞		Dit probleem door het bestuur/

kantinecommissie opgepakt 

gaat worden 

☞		Ook een aantal binnenstoelen mankementen vertonen

☞		Dit nog steeds garantiewerk is

☞		De vrijwilligersavond dit keer tot groot succes in de kantine is gehouden

☞		De club van 100 op deze avond een goede start heeft gemaakt

☞		Sommige leden, niet leden meenemen om te tennissen (zonder betaling)

Onder redactie van Ilse

ETC 100 jaar
 

Het is inmiddels al 1,5 jaar dat de commissie 
voor het 100 jaar bestaan van ETC samen is, in 
het begin was het nadenken, brainstormen, 
kijken wat we wilden, en zo nu en dan spij-
kers met koppen slaan, de bedoeling is dat het 
jubileum jaar 2017 iets extra’s voor de leden en 
oud- leden zal zijn. 
 
Veel van de commis-
sies binnen ETC draaien 
op volle toeren en het 
was dan ook een uitda-
ging om in 2017 andere 
activiteiten te organise-
ren voor leden en oud-
leden dan wat de com-
missies nu al doen.
In samenwerking met 
de commissies binnen 
ETC zullen wij de be-
staande evenementen en 
toernooien bijstaan en 
versterken.
Ook zullen wij in samen-
werking met de kanti-
necommissie het tennis-
park extra opfleuren met 
mooie vlaggen, banners, 
doeken, en gedurende 
het hele jaar zullen er een paar extra activitei-
ten worden georganiseerd.
 
Een greep uit de extra activiteiten
op 2 februari 2017 bestaat ETC 100 jaar, er zal 
een officiële receptie zijn die op zaterdag 4 
februari voor leden, oud- leden en genodigden 
wordt gehouden in onze kantine, hierover krijgt 
u nog een uitnodiging.
 
In de zomer van 2017 willen wij het 100 minuten 
toernooi voor leden en oud-leden organiseren 
i.s.m. de RTC, de bedoeling is dat oud- leden 
een tijdelijke lidmaatschap van drie maan-
den kopen ad. € 25 om weer het racket uit de 
kast gaan halen en met de huidige leden deel te 
nemen aan een speciaal toernooi, wij denken 
aan een 100 minuten toernooi over een aantal 
weken begin juli voor de zomervakantie en aan 
het einde van het toernooi zal er op zaterdag-
avond een feestavond zijn met leuke muziek 
voor alle leden, oud- leden en genodigden.
Voor de € 25 krijgen de oud- leden een tijdelijke 
pas en krijgen aan het eind van 2017 een prach-
tig jubileumboek ETC 100 jaar.
Heeft u nog vrienden, buren, kennissen die 
vroeger bij ons hebben getennist, geef de 

namen dan door aan ronald.tool@quicknet.nl, 
hij zal zorgen dat ze een persoonlijke uitnodi-
ging krijgen.
 
Tijdens de WFK willen wij het mooie toernooi 
op zaterdag extra elan geven, zo heeft Gerhard 
van Galen geregeld dat  Paul Haarhuis en Jacco 

Elting onze club komen bezoeken, ze geven een 
clinic aan de jeugd en de deelnemers van de 
club van 100. Aan het eind zullen zij een demon-
stratiewedstrijd spelen tegen oud toppers van 
ETC.Dit gebeurt op zaterdag 24 juni tussen 14 
uur en 18 uur dus houdt deze datum vrij in de 
agenda.

Dit was een kleine greep wat er zoal op stapel 
staat voor het aankomende jaar, in de eer-
ste editie van het clubblad van 2017 zal het defi-
nitieve programma bekend zijn met alle data en 
details.
Aan het eind van het jaar zal een prachtig ju-
bileumboek ETC 100 jaar gedrukt worden met 
foto’s en stukjes van verleden, heden en de acti-
viteiten uit 2017.
Over dit jubileumboek en overige activiteiten 
hoort u later meer
 
Namens de commissie van het 100 jaar be-
staan ETC
 
Ronald Tool; voorzitter



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

100 jaar, en op naar de 200
Alsof dit jaar al niet leuk genoeg is, wordt het volgend jaar helemaal spannend! Dan is 

onze club 100 jaar oud. Dit heuglijke feit zal in ons komend blad, dat  ergens eind april 

begin mei uit zal komen, uitgebreid worden belicht. Daarmee zijn we bij lange na niet de 

oudste van Nederland, maar het is toch een respectabel aantal jaren, een gebeuren om bij 

stil te staan.

Gelukkig leeft onze club nog, en zelfs een nieuw elan is doorgebroken. Nieuwe, jonge 

mensen komen eraan, mensen die we graag vasthouden. Het ledental stabiliseert op zijn 

minst en het enthousiasme lees je af aan de smilende gezichten die het op park verschij-

nen.

De tennistoernooien werden goed bezocht, negatieve kritiek werd niet gehoord. Laten we 

zo door gaan, op naar de 200....

Paul van Gelder

OPROEP !!!!  
voor ETC 100 jaar, 1917-2017

Wie heeft er nog foto’s / anekdotes / 

oude lidmaatschapskaartjes ?!!

Ferry Verboom
Paludanushof 17

1601 MN Enkhuizen, 

maar ik wil het natuurlijk ook bij je op komen halen !!

mail of bel dan even :

email fer.verboom@quicknet.nl       
mobiel 0618764306



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

ETC 100 jaar !!!!   1917 - 2017

De voor deze gelegenheid opgerichte “club van 100”, bedoeld om het budget van het eeuwfeest wat 

ruimer te maken, heeft inmiddels  80 leden. Een prachtig resultaat, maar je kunt je nog steeds 

opgeven. Je krijgt hiervoor:          

* één tennispolo met officieel jubileumlogo,                         
* één doos tennisballen met ETC-wikkel,                             
* één doos jodenkoeken met ETC-wikkel,                        
* deelname aan de tennis-clinic te geven door Paul Haarhuis en Jacco Eltingh   
* naamsvermelding in het jubileumboek wat in november 2017 uitkomt,           
* één exemplaar van dit boek en …..                            
* afsluitende feestavond met o.a. uitreiking van dat boek. 

Leden van de “CLUB VAN 100”  ( lijst bijgewerkt tot 28 september)

Arno Damhuis

Ferry Verboom

Gerrit Harlaar

Ronald Tool

Gerhard van Galen

Marco Mosselman

Harry de Wit

Gerard Werink

Gerrit Stam

Antoine Fens

Jan van der Haak 

Hans Kreeftmeijer

Angelien Tool

Eric Keesman

Tom van der Heijden

Ati Kroon

Wil Visser

Cor Lokkers

Rens van Zon

Allert Aalders

Hans Smit 

Marcel Mooij

Ton de Jong

Milo van Galen 

Joyce Hegeman 

Ruud Appelman

Ko Smit

Arie Loots

Erik van Middelkoop 

Paul Bakker

Jeroen de Weerdt

Paul Jongejans

Jeroen van Schajiik

Kees Molenaar

Chris Jehee

Paul Botman

Petra de Boer

John Gordon 

Jan Jeltes 

Frans Fluitman 

Peter Tjeertes 

Petra Kraaijvanger

Michel Reus

Ton de Vries

Harry Zunnebeld  

Peter Smit

Alice van Ewijk 

Michel Longayroux 

Gerda de Weerdt

Marco Binnendijk

 Aad Dingjan

Eric de Weerdt

 Judith Karreman

Gré Geugjes

Joost Osterop

Corry de Jong

Jasper Schaftenaar

Rudolf Figge 

Edwin Buiter 

Harry Posthumius 

Rob Koper 

Pim Schiereck 

Marcel Kistemaker 

Willie Kok

Linda Damhuis

Jan de Vries

Bert van Blokland 

Arend Keuch 

Wim Hoekstra 

Eus Thole 

André de Vries 

Arie de Graaf 

Matrude Bakker

Tjeerd van der Klei

Jeroen Botman

Pieter de Wit 

Imre/Kristel Lips

Dries Akkerman 

Theo Kreuk 

Ilse Rienderhoff

Kom jij er ook nog bij ?  Je kunt je opgeven bij:    
fer.verboom@quicknet.nl  onder vermelding “club van 100”

De penningmeester stuurt je in januari 2017 een rekening.



WFK  2016……2017
Hallo allemaal,

Het was in week 25 !!
Wat was het een mooi toernooi! Wij bedanken alle deelnemers en het publiek voor de 

prachtige wedstrijden, het enthousiasme en gezelligheid! Ook bedanken wij de sponsors 

voor de mooie prijzen en de heerlijke hapjes.

We gaan op naar het toernooi van 2017!

Wederom in week 25 van 19 tot 25 juni, met leuke verrassingen vanwege het 100 jarig 

bestaan. Schrijf alvast in je agenda maar wij houden je ook op de hoogte.

Groeten WFK commissie,

Anna , Merike, Monique, Frank,

Jeff, Tom, Marco en Harry

Een kleine beeldimpressie
Het toernooi

WFK Kidsclinic



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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Gruba Auto & 
Bandenservice

Openingstijden:

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

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

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

Gruba Auto & 
Bandenservice

Openingstijden:

APK-keuringvanaf

34,-

APK-keuringvanaf

34,-

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

You just got to be there!

Hoofdstraat 224

1611 aN BoveNkarspel

tel. 0228-511227

dirkdewitmode.Nl

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

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

Dames- en herenkapsalon

Volendammer 
visspeciaalzaak

Jan & René

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

Uw keus voor kwaliteit!

different world of fashion

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

van der horst

Ga voor informatie naar:

www.bouwmetvanderhorst.nl

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

postadres: postbus 375 - 1600 aj enkhuizen

Hier had
uw advertentie
kunnen staan!

Gruba Auto & 
Bandenservice

Openingstijden:

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

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

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

Gruba Auto & 
Bandenservice

Openingstijden:

APK-keuringvanaf

34,-

APK-keuringvanaf

34,-

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

You just got to be there!

Hoofdstraat 224

1611 aN BoveNkarspel

tel. 0228-511227

dirkdewitmode.Nl

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!

Jan & Erna

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



 Yuri gaat gewoon lekker door
1. Je traint nu alweer bijna een jaar op ons tennispark. Viel het mee of tegen?

Het was en is nog steeds geweldig. 

2. Wat zijn de grootste uitdagingen? 

Nog meer leerlingen krijgen en ze ook vasthouden. We gaan nog meer scholen benaderen. Tot nu 

toe waren dat er zes.

En er zijn er wel twintig?

Ja, zoiets. 

3. Ga je nog jaren door bij 

ons?

Tuurlijk, er is nog veel te doen. 

 

4. Zijn er wensen of dingen 

waar je je aan ergert?

Nee, we gaan gewoon lekker 

enthousiast door.

Paul van Gelder

COLUMN

Even op Facebook kijken
Vooruitgang hou je niet tegen. Achteruitgang vaak ook niet. Zo zitten we nu met radio en t.v. pro-
grammaís die enorm vooruit zijn gegaan als je de aantallen bekijkt, maar achteruit qua kwaliteit. 
Of vind je ook dat Koefnoen beter is dan Koot en Bie? 
Algoritme als basis is de nieuwe mode. De wiskunde dicteert de smaak. De marketingafdeling is 
enorm in haar nopjes. Eindelijk een instrument om alles lekker in te pakken, liefst in plastic, lekker 
stevig, producten moeten makkelijk over de toonbank gaan, hapklaar, duidelijk en aantrekkelijk 
voor iedereen.    
Muziekdiensten op internet als Spotify hebben algoritmen ontwikkeld die gebaseerd zijn op wis-
kundige, logische en statistische formules, vaak  van het type *als a dan b* .  
Net als veel andere zaken in de moderne tijd: De NS, de media, de voedselketens etc. 
Past goed in het verdienmodel want is snel en efficiÎnt. Hoewel: die efficiÎntie is gebaseerd op de 
meerderheid. Met minderheden wordt weinig rekening gehouden. 
Voorbeeld: Als je van Dylan houdt, houd je ook van Donovan. Dat klopt voor de meeste mensen 
(voor meer dan 80 procent schat ik zo).  Maar de rest? Bovendien is mijn smaak divers en ben ik 
hoogstwaarschijnlijk een atypisch individu, pas ik vast ook wel in een rijtje, maar ook in andere 
rijtjes. En hoor ik dingen in muziek die mijn buurman, die ook van Dylan houdt, net iets anders 
ervaart. Hier mist het heilig geloof in de exacte wetenschappen de grond om op te staan en zakt 
weg een moeras van simplisme.
Als je je laat leiden door diensten als Spotify doe je jezelf tekort. Je bent meer dan een van de ve-
len. En schapen zijn er al genoeg toch? 

Een goed artikel hierover: https://www.theguardian.com/books/2016/feb/19/slave-to-the-
algorithm-how-music-fans-can-reclaim-their-playlists-from-spotify

Ook de sport wordt tegenwoordig beheerst door de hang naar efficientie. Een mooie wedstrijd 
spelen is ondergeschikt aan het resultaat.  En via dat resultaat kun je wat verkopen, je kunt jezelf 
ermee verkopen of je kunt worden verkocht. 
En zo is de tijd van de slavernij weer bijna terug. Alleen wel in een andere vorm. Neem Facebook. 
Miljoenen bijna-robot slaafjes staan in dienst van hun 'clubje'. Verbrokkeling alom. Steeds meer ei-
gen clubjes bekijken de wereld op hun eigen manier en die lijkt als twee druppels water op die van 
hun buurman. En als je ruzie krijgt dan maak je gewoon weer een eigen clubje. Want hoe meer 
clubjes, hoe beter, vindt meneer Parker van Spotify.   Want aan die clubjes kun je geld verdienen. 
Clubje A is bijvoorbeeld gek op AJAX terwijl clubje B het bij PSV houdt. Zo kun je gericht reklame 
verkopen. Maar kijk uit. Het gevaar is dat door die verbrokkeling en de territoriumdrift die daar 
vaak bij hoort ('onze club is altijd beter'. tegenwoordig wordt er al gefloten als de tegenstander 
het veld oploopt en kijk maar uit als je het verkeerde clubje van Facebook binnentreedt), de wereld 
steeds kleiner wordt en agressiever en door de onderlinge angst zoekt men dan weer een sterk 
lijkende  man. (het geschreeuw van de voetbalfans en dat van de Hitleraanhang destijds verschilt 
eigenlijk maar weinig) En al zijn minder mensen op de wereld dan goed voor het milieu, met dit 
door mij zojuist geschetste agressiemodel kunnen we onze kinderen en kleinkinderen niet opzade-
len.

Samenwerking lijkt de oplossing. Trap niet in Facebook en de schijn-veilige zaligmakendheid van 
je eigen clubje. Kijk om je heen en laat je niet inpakken. 

Tennis b.v. is bij uitstek geschikt om je individueel te ontwikkelen. Luister alleen naar jezelf. 
Zeg ik het zo goed? Even op Facebook kijken.....

Paul van Gelder   

WFK Ouderentoss



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

Haringstad Veteranen 35+ Toernooi
Het Haringstad toernooi werd in 2016 voor de 18de maal georganiseerd. Het aantal inschrijvingen 

is helaas lang niet meer zoveel als in de beginjaren, maar de terugloop is inmiddels gelukkig wel 

minimaal (1 minder dan in 2015). Met 125 deelnemers konden we weer een gezellige toenooiweek 

vullen. Er werd gespeeld in de categorieen 3 (alleen damesdubbel), 5, 6, 7 en 8 in de herendubbel, 

damesdubbel en mixeddubbel. Alles werd in poules verspeeld, zodat een ieder in ieder geval twee 

wedstrijden speelden. De omstandigheden waren in een woord perfect. Stralend, zonnig en warm 

weer, ideaal om een potje tennis te spelen. De week en weekeinden werden  gevuld met spannen-

de wedstrijden en gezellig buiten nazitten tot in de late uurtjes. Natuurlijk werd de haring weer 

ruim verstrekt, afgewisseld met hapjes verzorgd door  Martha en Cor Lokkers en Jeanet en Harry 

Zunnebeld (bedankt luitjes). Het slot was een een zinderende finale dag. Vele drie-setters met als 

langst gemeten een partij van drie en een half uur!  Dit lijkt wel een Grand Slam tijd. Op naar vol-

gend jaar voor de 19de editie.

Haringstad Toernooi Commissie: Esther, Ria, John, Erik, Johan en Marjan



GRATIS SPORTADVIESGESPREK
Wij stellen een persoonlijk plan van aanpak samen waarmee je je doelstelling zeker zult behalen

GRATIS INTRODUCTIETRAININGEN FITNESS
Ongeacht je activiteitkeuze, altijd 2 gratis introductietrainingen

GRATIS PERSOONLIJK TRAININGSSCHEMA
Volledig afgestemd op jouw doelstelling en trainingsmogelijkheden + altijd gratis updates

GRATIS BLESSURE ADVIESGRATIS BLESSURE ADVIES
Onze leden kunnen altijd bij onze fysiotherapeut terecht voor gratis blessure/trainingsadvies

GRATIS ZOMERTENNIS & -SQUASH
Profiteer van zomeracties zoals het gratis gebruik van tennis- en squashbanen (incl. materiaal)

ENKHUIZER SPORT CENTRUM

KWALITEIT IN BEWEGING
Enkhuizer Sport Centrum - De Gouw 1 - 1602 DN Enkhuizen - 0228 322976 - www.enkhuizersportcentrum.nl

Clubkampioenschappen
Op zondag 2 oktober hebben de clubkampioenschappen 

plaats gevonden. Er deden 13 kinderen mee in 2 catego-

rieën, rood en oranje. 

Rood
Bij rood deden Devon, Jaden en Jasmijn mee. Zij hebben 

een dubbele competitie gespeeld, dus 2x een wedstrijd 

tegen elkaar gespeeld. Voor een extra bonuspunt hadden 

we nog een uitdagende opdracht: wie kan er het vaakste 

de bal hooghouden op zijn racket (met en zonder stuit). 

Iedereen was enthousiast en er werd sportief gespeeld. 

Toen alle wedstrijden en opdrachten klaar waren, moch-

ten de kinderen een plak cake versieren voor zichzelf. Zo 

konden wij even de punten optellen. De uitslag bij rood 

is geworden:

 1. Jasmijn

 2. Devon

 3. Jaden

Oranje
Bij oranje deden er 10 kinderen mee. We 

hadden een heel schema, waarbij ieder-

een een wedstrijd tegen elkaar moest 

enkelen. Als er nog energie en tijd over 

was konden we zelfs nog een paar dub-

belpotjes spelen. Helaas zat het weer 

niet erg mee, en de buienradar werd dan 

ook goed in de gaten gehouden. Er is 

zelfs even contact geweest met de sport-

school, of we eventueel naar binnen kon-

den als het echt niet meer ging. Maar 

gelukkig viel de regen mee en deden er 

alleen maar kanjers mee. We hebben 

niemand horen klagen over de regen. 

Nadat iedereen tegen elkaar gespeeld 

had mochten ook deze sportievelingen 

een plak cake versieren. 

Bij de prijsuitreiking een groot applaus 

voor de kinderen die de hele ochtend zo 



lekker bezig waren geweest. 

De puntentelling was nog best 

spannend, er zat een aantal 

kinderen heel dicht bij elkaar, 

of zelfs gelijk. De uitslag was 

aan het einde van de dag:

 1. Jens

 2. Alies

 3. Frank

 4. Duran

 5. Tijn en Viggo

 6. Jesse

 7. Mariska

 8. Finn

 9. Suzanne

We willen de deelnemers bedanken voor hun enthousiasme.

Ook willen we de aanwezige ouders bedanken die ons hebben ge-

holpen deze dag tot een succes te maken!

Najaarscompetitie
In de najaarscompetitie hebben er 4 teams meegespeeld. 1 team 

in rood, 2 teams in oranje en 1 team in de zondagochtend jeugd-

competitie. Iedereen heeft veel plezier gehad.

In het voorjaar zal er weer een competitie zijn. Je kunt je hier nu 

al voor opgeven. Vraag je tennismaatje en doe gezellig mee. Let 

wel, als je je 

opgeeft wordt 

er op je gere-

kend!



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

Oproep hulpouders
Nogmaals een oproep voor hulpouders. We hebben 

dit jaar met zijn tweeën de jeugdcommissie gedraaid. 

We zijn echt op zoek naar ouders die ons willen hel-

pen. Hiervoor hoef je niet gelijk lid te worden van de 

jeugdcommissie, je kunt je ook opgeven om bij een 

activiteit te komen helpen.

Bijvoorbeeld aanspreekpunt zijn bij de jeugdcompe-

titie of op zondagochtend bij de tenniskids. Ook bij 

andere activiteiten kunnen we hulp goed gebruiken.

Volgend jaar bestaat de club 100 jaar. We willen er 

ook voor de jeugd een feestelijk jaar van maken. Dit lukt ons 

alleen als we genoeg hulp krijgen. Vele handen maken ligt 

werk.

Voor meer informatie of opgeven: jc_etc@hotmail.com 



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

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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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

Zaadmarkt 19
1681 PD  Zwaagdijk
tel. 0228 325 355
info@aksent-pro.nl
www.aksent-pro.nl


