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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

                            de Voorzitter
 

Beste leden,

 

Als voorzitter is mij gevraagd om een voorwoord te schrijven over het 100 jarig bestaan van de 

club. Waar blijft de tijd zullen vele zeggen en wat een mijlpaal voor ETC in Enkhuizen. Als voorzit-

ter ben je tijdelijk bestuurder om de vereniging door een bepaalde periode heen te loodsen en 

probeert met alle leden en bestuurders de vereniging daarin met raad en daad bij te staan.

Je bent eigenlijk tijdelijk oppasser van deze mooie vereniging. ETC is een vereniging om met trots 

te zeggen dat we het goed voor elkaar hebben. Tot omstreeks 1970 waren er maar twee tennisclubs 

in oostelijk West-Friesland. ETC samen met Juliana uit Hoorn, deze heeft haar 100 jarig bestaan 

al eerder gevierd. Zowel bestuurlijk als financieel hebben we alles goed op de rit; we hebben een 

mooi clubgebouw en sinds kort ook weer nieuwe banen. Onze vereniging is schuldenvrij en heeft 

het ook nog geld op de bank staan voor activiteiten en investeringen in de toekomst, dat is erg 

positief. Dus als voorzitter ben je altijd blij om de vereniging positief door de tijd heen te loodsen.

 

Als ik dit schrijf is het draaiboek voor het jubileumjaar al klaar en is er een club van 100 opgericht 

voor extra giften voor de activiteiten die de club het hele jaar wil doen. Ik ben blij als voorzitter 

met alle inzet van de leden voor het organiseren van dit evenement. Het is en blijft een mijlpaal!

In de eerste jaren van het bestaan van ETC, waren er de eerste 50 jaar niet meer dan 100 leden 

gemiddeld. Pas vanaf de jaren 1965 is het leden bestand omhoog geschoten en is het elitaire er 

een beetje bij beetje vanaf gegaan. Het hoogtepunt zat tussen de jaren 1976 en 2005 qua leden. Nu 

merk je dat we weer in een andere fase zitten van sporten en vrijetijd en dat er veel meer keuze 

is voor besteding. Zoals ik er nu naar kijk heeft iedereen het druk en heeft veel zaken te regelen 

dagelijks. Daarnaast heeft het digitale tijdperk ons in de greep en willen we graag alles weten of 

communiceren met elkaar op sociaal media. Sport heeft het moeilijk in het algemeen. Men kiest 

meer voor individuele sporten dan voor een vereniging omdat daar ook inzet en ondersteuning van 

een ieder gevraagd word, de vereniging is tenslotte van alle leden die ETC heeft.

En zo heeft elke fase van de 100 jaar zijn eigen beleving. Voor mij persoonlijk vind ik het bijzonder 

om het 100 jarig bestaan als voorzitter te mogen meemaken. Dit gebeurt niet zo vaak in het leven. 

Ik wil alle leden en bestuurders die bijgedragen hebben aan deze mooie club mijn felicitaties over-

brengen met de komende mijlpaal, succes met alle activiteiten in dit jubileumjaar en ik spreek de 

hoop uit dat deze club nog vele jaren met al zijn ontwikkelingen en inzet ook de volgende 100 jaar 

mag meemaken.

Ik wens een ieder een heel mooi feestelijk en sportief ETC-jaar toe.

 

Met vriendelijke groet,

Arno Damhuis

Jubileumnummer
100 jaar E.T.C.
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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
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Het gehele jaar geopend - Nieuwe ruimte
geschikt voor grotere gezelschappen -

Overdekt, verwarmd terras



ETC 100 jaar

Wanneer u deze bewaareditie van ons clubblad 
“ Service” leest, zitten wij al in het jubileumjaar 
van ETC 100 jaar. Onze tennisclub is opgericht 
op 2 februari 1917. 
Er staat voor 2017 een groot scala aan activitei-
ten op het programma waar wij als jubileum-
commissie veel zin en energie in gaan stoppen, 
samen met de commissies van de ETC. Wij ho-
pen u op veel van de evenementen te ontmoe-
ten. In dit glossy magazine vindt u het volledige 
programma van 2017. Om te beginnen starten 
wij op zaterdag 4 februari 2017 met een officiële 
receptie in het clubhuis van de ETC. 
De inloop is om 15:30 uur en het officiële ge-
deelte start om 16:00 uur.
  
In 2017 gaat ook de WFK speciaal worden. Op 
zaterdag 24 juni 2017 komen Paul Haarhuis en 
Jacco Elting onze club 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 2017 tussen 
14:00 uur en 18:00 uur dus houd deze datum vrij 
in de agenda.

Naast de gebruikelijke toernooien en competi-
ties gaan wij het 100 minuten toernooi voor le-
den en oud-leden organiseren. Denk als clublid 
even na wie je wilt vragen om 100 dagen lid van 
de ETC te worden voor slechts € 25,- en aanslui-
tend twee mooie wedstrijden van 50 minuten 
te spelen en tot slot is er dan op zaterdagavond 
8 juli 2017 de feestavond.
De wedstrijden worden gehouden van 1 t/m 8 
juli 2017. 

Voor de club van 100 - leden is er een speciale 
club van 100 - avond op zaterdag 25 novem-
ber 2017. De club van 100 leden krijgt hier een 
aparte uitnodiging voor.

Verder vind je in deze bewaareditie de jaarka-
lender van 2017.

Dit was een kleine greep wat er zoal op stapel 
staat voor het aankomende jaar.

In november zal het jubileumboek “100 jaar 
Enkhuizer Tennis Club” gedrukt worden met 
foto’s en stukjes van verleden, heden en de acti-
viteiten uit 2017.
Over de bestelling van dit jubileumboek hoort u 
later meer.

 
Namens de commissie van het 100 jaar be-
staan ETC

 
Ronald Tool
voorzitter jubileumcommissie

Contact-
lenzen

ideaal om mee
te sporten.

Uitproberen?

We geven
u een advies

op maat!

Westerstraat 41  Enkhuizen  T. 0228 312002
www.oogwereld.nl

Westerstraat 113

1601 AD Enkhuizen

Nederland

0228-322060

info@onderdewester.nl



Gerhard van Galen

Jos van Heerde

Michel Reus (pm)

Ronald Tool (vz)

Ferry Verboom

Hans de Weerdt

Uitnodiging
100 jaar Enkhuizer Tennis Club

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan is er een receptie op

Zaterdag 4 februari 2017

In het clubhuis van ETC aan de Gouw 3-E te Enkhuizen

van 16.00 tot 18.00 uur (inloop v.a. 15.30 uur)

Dan wordt tevens het startsein gegeven voor de activiteiten welke in 

het jubileumjaar ter gelegenheid hiervan gehouden zullen worden.

Uw aanwezigheid zal zeer op prijs worden gesteld.

Namens het bestuur van E.T.C.,

BOWLEN

ESCAPE ROOMS

INDOOR KARTING

LASERGAME

EETCAFE’S & RESTAURANTS

Industrieweg 48a I 1613 KV Grootebroek I 0228 521113 I info@happydays-nh.nl
www.happydays-nh.nl

EN NOG VEEL MEER!STEENGRILLEN I GOURMETTEN I TAPAS I ALL YOU CAN EAT



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

Programma

1
RECEPTIE

4 FEBRUARI

15.30 - 18.00

2
STRATENTOERNOOI

25 MAART

10.00 - 16.00

3
OPENINGSTOERNOOI
+ PASJES OPHALEN

2 APRIL
Voor jeugd en senioren

4
TOSSAVOND
COMPETITIE

3 APRIL T/M 16 OKT

5
VOORJAARS
COMPETITIE

3 APRIL T/M 25 MEI

6
DONDERDAGAVOND

COMPETITIE

6 APRIL T/M 15 JUNI

7
WFK

17 T/M 25 JUNI

8
CLINIC HAARHUIS

ELTINGH

24 JUNI

9
100 MINUTEN

TOERNOOI

1 T/M 8 JULI

10
100 MIN TOERNOOI

JEUGD

5 JULI
13.00 - 16.00

11
JEUGD CLUB

KAMPIOENSCHAPPEN

16 JULI
10.00 - 16.00

12
DONDERDAGAVOND

COMPETITIE

17 AUG T/M 19 OKT

13
HARINGSTAD

TOERNOOI

2 T/M 10 SEPTEMBER

14
SLUITINGSTOERNOOI

JEUGD

21 OKTOBER

15
SLUITINGSTOERNOOI

SENIOREN

22 OKTOBER

16
FEESTAVOND

CLUB VAN 100

25 NOVEMBER



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

Enkhuizer Tennis Club in vogelvlucht ……
In 1916 hadden een paar enthousiastelin-

gen die het nog vrijwel onbekende tennis-

spel op de `Eerste West-Friesche Sport- en 

Rolschaatsenbaan` aan het Westeinde 

beoefenden, het plan om een tennisclub op 

te richten. Er bestonden wel wat groepjes 

met ondermeer leden van de familie Groot, 

nazaten van één van de grondleggers van 

de huidige Enkhuizer zaadindustrie en het 

clubje “Kwiek”. Maar men wilde meer ……

Januari 1917 ( bij 10 graden vorst !!) Op een 

schaatstochtje van een groepje notabelen 

naar Andijk werd, na het nuttigen van en-

kele opwarmertjes in de herberg van Peet 

in Andijk, het besluit tot oprichting van 

de Enkhuizer Tennis Club genomen. Na de 

oprichtingsvergadering in de Oranjezaal 

aan de Kaasmarkt werd op 2 februari 1917 

de club officieel ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel. De speellocatie bleef op de 

eerder genoemde rolschaatsenbaan. Er wa-

ren 17 leden die in totaal 132 gulden contri-

butie betaalden. De eerste echte wedstrijd 

was tegen het sinds 1911 bestaande Juliana 

uit Hoorn en werd in de Enkhuizer Courant 

van 30 juni beschreven. De revanche was 

op 3 juli. (Enkhuizer Courant /Westfries 

Archief te Hoorn)

In 1918 werd de rolschaatsbaan door de 

eigenaar verkocht. De ETC had geen mid-

delen voor aankoop en moest dus noodge-

dwongen naar een andere speelmogelijk-

heid uitzien. Gedacht werd aan het stuk 

grond in het bastion bij de Koepoort maar 

dat bleek niet mogelijk vanwege een al 

bestaande overeenkomst met een buurt-

vereniging. De gemeente bood een weiland 

in het molenland bij de Vest (t.o. waar nu 

de Begoniastraat is) aan. Dit terrein was 

omgeven door sloten en zeker niet geschikt 

voor tennis. Maar er was geen andere keus 

dus …….. ! Er mochten geen voorzieningen 

aangebracht worden. (plaggen werden af-

gegraven – grond een beetje gelijk gemaakt 

– de oude plaggen er weer op). Wel echt 

gras dus : “Wimbledon achter de Vest”. Het 

was kortom behelpen en het was zeker ook 

niet bevorderlijk voor de verdere ontwikke-

ling van de club.    

In het voorjaar van 1920 lieten notaris George 

Beker (toenmalig voorzitter) en Andreas 

Emmerling (één der oprichters en directeur 

van de Lakenmans Bank) voor eigen reke-

ning een cementbaan aanleggen tussen 

het Wilhelminaplantsoen en de Vissersdijk, 

achter de toen aldaar gevestigde broodfa-

briek ”Algemeen Belang”. Hier werden hier 2 

banen gesitueerd waar 12 jaar lang gebruik 

van werd gemaakt.



1932 werd er verhuisd naar een terrein tus-

sen de Modderpomp (thans Noordergracht) 

en de Vest. Op zaterdag 21 mei, precies 360 

jaar na “de opstand ende bevrijdingh” van 

Enkhuizen tegen de Spaanse overheersing 

en precies 1 week vóór de afsluiting van 

de Zuiderzee werd dit nieuwe domein in 

gebruik genomen. Dit tennispark bleef 38 

jaar in gebruik en had 2 gravelbanen. In 

deze periode werd ook het jeugdtennis bij 

ETC ingevoerd. De jongeren mochten ech-

ter alleen spelen als de volwassenen geen 

gebruik van de banen maakten.

1965 Het ledenaantal groeide gestaag en 

ook het aantal leden uit Bovenkarspel en 

Grootebroek nam enorm toe. De gemeente 

aldaar besloot daarom ook in Grootebroek 

tennisbanen aan te leggen om aan de 

groeiende behoefte te voldoen. Deze banen 

bleven voorlopig onder beheer van de ETC 

en zo ontstond het “filiaal” van de ETC in de 

Streek . 

In 1971 werd de tennisvereniging “Het Groot-

slag” als zelfstandige vereniging opgericht.

In 1970 kwam er een nieuw tennispark in 

het sinds 1955 ontstane recreatiegebied 

achter de zeemuur, een park met 3 gravel-

banen. Dat buitengebied ontstond omdat 

de bodem van het IJsselmeer op de plaats 

waar de Houtribdijk naar Lelystad gepland 

was niet geschikt was om een dijk / weg 

op te bouwen. De aanwezige bodemgrond 

werd naar Enkhuizen getransporteerd en 

zo ontstond het Enkhuizer Zand van nu.Op 

dat park kwam ook een eigen clubhuis en 

groeide het tennis in 

Enkhuizen verder, ook 

kwalitatief. De toen be-

staande ‘Overgangsklasse 

B’ waarin de ETC speelde 

was van een behoorlijk 

hoog niveau en er wa-

ren bij thuiswedstrijden 

veel toeschouwers op 

dat mooie parkje. Uit-

breiding was echter door 

mogelijke verzakkin-

gen op de slappe grond 

volgens het door de 

gemeente aangevraagde 

advies van de grondtechnische dienst van 

de KNVB niet verstandig. Maar er moest 

wel wat gebeuren, tennis was behoorlijk 

populair aan het worden en de elitaire 

status was langzaam maar zeker aan het 

verdwijnen. 

Het huidige onderkomen aan de Gouw 

werd in 1979 in gebruik genomen. De enor-

me groei van de tennissport in Nederland 

en de belangstelling van bouwbedrijf Jarino 

uit Groningen voor het bouwen van een 

racketsportcentrum in Enkhuizen had Bur-

gemeester en Wethouders doen beseffen 

dat uitbreiding van het aantal buitenten-

nisbanen eigenlijk wel noodzakelijk was. 

Toch werd tennis in Enkhuizen nog door 

velen als elitair beschouwd, wat nog wel 

een heftig discussiepunt was. De Gemeen-

teraad besloot gelukkig op aandringen van 

vooral burgemeester Hans Kraaijenbrink de 

aanleg van tennispark ‘Het Rietbos’ (met 

1 stem meerderheid in de Raad!) goed te 

keuren.  

               

Er werd een nieuw tennispark met 8 gra-

velbanen aangelegd en het voornoemde 

bouwbedrijf realiseerde een hal met 2 

tennis- en 2 squashbanen. Er was wel een 

zgn. “gentlemen’s agreement” met Jarino, 

de gemeente Enkhuizen en de ETC dat de 

ETC, om de hal exploitabel te houden, geen 

eigen kantine mocht gaan bouwen. Jarino 

bouwde wel na overleg met de ETC een 

clubruimte aan de hal bij baan 1 

maar mocht hier geen horeca in 

bedrijven. Clubleden en gasten 

mochten wel vrij gebruik maken 

van de kleedkamerfaciliteiten 

van de hal. De vereniging groei-

de in korte tijd enorm, er moest 

zelfs een ledenstop ingevoerd 

worden. Het groot aantal leden 

en de daamee gepaard gaande 

lange wachttijden in de avon-

duren, noopte het bestuur na 

te denken over verlichting van 

de banen. Een eerdere poging 

was na mondeling overleg met Provinciale 

Waterstaat, beheerder van de Drechter-

landseweg, afgeketst maar er werd later, 

na overleg met de Gemeente een aanvraag 

ingediend. Op 13 februari 1984 werd er 

vergunning verleend, waarna de lichtinstal-

latie aangelegd kon worden en er dus een 

ruime speelmogelijkheid ontstond.

In 1995 wordt op dit park, eigendom van de 

Gemeente Enkhuizen en in bruikleen aan 

de Enkhuizer Tennis Club gegeven, door 

de vereniging in eigen beheer een eigen 

clubhuis gebouwd. Jarino was inmiddels 

van het toneel verdwenen, dus was er geen 

sprake meer van het in 1979 afgesproken 

‘gentlemen’s agreement‘. Diverse plannen 

kwamen daarna voorbij, o.a. de mogelijke 

aankoop van de hal, maar per slot werd op 

voordracht van het toenmalig bestuur, met 

de helaas in november 2016 overleden voor-

zitter Joost Osterop , op de Algemene Le-

denvergadering in het toen nog bestaande 

gemeenschapscentrum ‘De Witte Duif ’ (nu 

appartementencomplex bij w.c. De Koper-

wiek), door de leden voor de bouw van het 

huidige clubhuis besloten. De bouw werd 

gerealiseerd op een stuk parkeerruimte, 

waar achteraf aan de gemeente nog een 

vergoeding voor moest worden betaald. Het 

uiteindelijke resultaat mocht en mag er 

nog steeds wezen!! Als bijdrage aan het 

milieu zijn er in 2015 op de daken van zowel 

dit clubhuis als op het bedrijfsgebouw van 

de gemeente zonnepanelen aangebracht.

 

De Enkhuizer Tennis Club bestaat in 2017 

een eeuw. De ETC in vogelvlucht is een 

complicatie van het verleden, maar de ETC 

is ook klaar voor de toekomst. Met de 5 

gravel- en 3 grasbanen die allemaal verlicht 

kunnen worden, een prachtig clubhuis, een 

gezond financieel beleid en vele enthousi-

aste leden zal deze club nog tot in lengte 

van jaren voort blijven bestaan!!!!

F.V.



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



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 (31.12.’16) 100 leden. Elk lid van deze club 

betaalt voor het jubileum € 100,-- extra, de penningmeester stuurt in januari een 

rekening. Stoppen bij 100 leden?  Welnee, de “club van 100” staat voor 100 jaar!! En ieder-

een die mee wil doen en het leuke deelnamepakket wil ontvangen is uiteraard van harte 

welkom! 

Je ontvangt dus bij deelname : 
 *  één tennispolo met officieel jubileumlogo,                        

 *  één doos tennisballen met ETC 100 jaar -wikkel,           

 *  één doos jodenkoeken met ETC 100 jaar -wikkel,                      

*  voorrang aan deelname van de op 24 juni 2017 te geven tennis-clinic door Paul Haar-

huis en Jacco Eltingh                                    

 *  naamsvermelding en groepsfoto in het jubileumboek wat 25 november 2017 uitkomt,

*  één exemplaar van dit boek en …..                            

*  afsluitende feestavond op 25 november met o.a. de uitreiking  van het boek. 

Kom jij er ook nog bij ?  Je kunt je opgeven bij:          

fer.verboom@quicknet.nl

onder vermelding “club van 100”

100 jaar ETC >   "de club van 100"

 Allert Aalders   Gerda de Weerdt Marco Binnendijk

Hans Smit  Marco Mosselman  Ronald Tool Jeroen de Weerdt

 Arie de Graaf  Ton de Jong Hans de Rooij

 Ilse Rienderhoff  Tom van der Heijden

Angelien Tool    Wim Hoekstra  Jan van der Haak

 John Gordon  Harry de Wit Harry Posthumius Eric Keesman

 Ferry Verboom Ati Kroon

  Peter Tjeerte                                       Joost Osterop +

 Arend Keuch                                           Gerrit Harlaar

Paul Bakker   Jeroen Botman Pieter de Wit  Michel Reus
 
    Kristel en Imre Lips    Erik van Middelkoop EusThole

Harry Zunnebeld   Arno Damhuis   Linda Damhuis
 
 Guus Stultiens       Martrude Bakker         Joyce Hegeman Wil Visser

André Peerdeman                                                        Mila & Jens van Galen 

 Paul Botman  Petra Botman  Gré Geugjes Hans Kreeftmeijer

   Kees Molenaar    Chris Jehee Rob Koper

 Jasper Schaftenaar                      Gerhard van Galen Teun Gaartman

 Jozien de Wit   Michel Longayroux Antoine Fens

 André de Vries Edwin Buiter Peter Smit

  Marcel Mooij    Marcel Kistemaker    Jeroen van Schaijik

 Theo Kreuk   Arie Loots Rudolf Figge

Bert van Blokland  Jan de Vries   Willie Kok Pim Schiereck

 Tjeerd van der Klei   Marco Breed Frans Fluitman

Ruud Appelman  Dries Akkerman Corry de Jong      Obe van der Klei sr.

 Gerrit Stam    Cor Lokkers Eric de Weerdt
  

   Judith Karreman  Rens van Zon Ton de Vries  Jan Jeltes

 Gerard Werink    Ko Smit Petra Kraaijvanger

  Paul Jongejans   Meria de Wit  Hans van Ewijk

     Kees Bakker   Jaap Harlaar Bregje Schipper

Jurgen Andrea  Alma Kreeftmeijer    Jan Vis

  Alice de Vries Ilse Zunnebeld René Wijte

Aad Dingjan      All-in Tennisschool v.o.f.

  Tineke Schrader Peter de Wit                 Cor Keesman

Helaas is Joost Osterop op 6 nov. 2016 overleden.
Hij blijft uiteraard postuum lid van deze club!!



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

Uitgebreide geschiedenis van de club is te lezen in het boek     

“100 jaar Enkhuizer Tennis Club”
dat in november 2017 zal verschijnen. Ook de georganiseerde activiteiten in het jubileum-

jaar worden hier met foto’s en reportages in opgenomen.

Een leuke herinnering aan een gedenkwaardig jaar !

De prijs van het boek wordt € 10,00, excl. eventuele verzendkosten.

Je kunt alvast intekenen bij Hans de Weerdt:   
jfmdeweerdt@ziggo.nl

o.v.v.  ‘boek ETC 100‘ 

Leden van de club van 100 ontvangen het boek gratis bij hun lidmaatschap en hoeven dus 

niet in te tekenen.

Je kunt ook nog lid van de club van 100 worden, zie elders in deze Service.
 

Receptie op 4 februari 2017
(zie uitnodiging elders in deze Jubileum Service)

Voor het ontvangen c.q. verzorgen van onze gasten is nog een aantal medewerkers nodig.     

Wil Visser, Ruud Appelman en Ati Kroon hebben zich al opgegeven maar er zijn nog wel 

wat meer extra krachten nodig.                   

Kom je ook meehelpen ?  

Graag !!

Je kunt je opgeven bij Joyce Hegeman   

kantine@enkhuizertc.nl
Alvast bedankt !



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

POLOBLAUW PAST BIJ JOU!!!
Dit jaar is onze club 100 jaar geworden. Een mijlpaal voor iedereen en uiteraard staan wij 

er bij stil. Wat is het een genot om iets tastbaar te hebben in de vorm van dit heugelijke 

feit. Wij, als feestcommissie, kunnen bijdragen aan dit feest door een mooi en fraai edoch 

oerdegelijk poloshirt aan te bieden dat nog lang gedragen kan worden. Het zijn blauwe 

Dry-Fit polo’s voor zowel de dames als de heren. 

De maten van de polo’s zijn : S-M-L-XL-2XL-3XL.  

Als je twijfelt tussen 2 maten, neem dan de grotere omdat de polo iets kleiner uit kan val-

len. Omdat deze polo ter gelegenheid van ons 100-jarig jubileum wordt uitgegeven komt 

er op de borst een mooi logo van de E.T.C. met een rode,  gekrulde banner waarop *100 

jaar* staat. Kortom, wie wil er niet zo’n collector’s item, want dat is onze polo beslist wel 

geworden. 

Zelfs de prijs is feestelijk n.l. € 25,00 per polo.

Wil je alsnog lid worden van de Club van 100, dan is de polo zelfs helemaal gratis en je 

krijgt er nog veel extra’s bij. Dan wordt het  helemaal een feestjaar voor je. 

De polo(s) die je kunt bestellen via onderstaand formulier worden aan het begin van het 

tennisjaar geleverd zodat je er het hele jaar mee mag pronken. Wacht niet te lang met 

bestellen want voordat je het weet begint het nieuwe tennisseizoen, dus………………

Pak die kans en bestel

Onze prachtige Dry-Fit polo’s met

Logo van E.T.C. 100 jaar

Ongetwijfeld een collectors-item en ze

Staan mooi en zitten lekker

Het formulier via deze e-mail graag terugsturen of inleveren bij 

Hans de Weerdt, Keizerskroonweg 74, 1611 DK  BOVENKARSPEL. 

E-mailadres ; jfmdeweerdt@ziggo.nl

Naam en achternaam:  M/V:

E-mailadres:

Maat polo(s): Aantal Polo(s):



Clinic en Demonstratie 
Paul Haarhuis en Jacco Eltingh op zaterdag 24 juni tussen 13.00 en 18.00 uur.
Tijdens de WFK week op de laatste zaterdag mogen we de oud wereldtoppers en veelvul-

dig grand slam winnaars Paul Haarhuis en Jacco Eltingh op ons park aanschouwen.

Paul Haarhuis:
51 jaar; Beste prestaties:

18e plaats op wereldranking in het enkel; 1 toernooi ge-

wonnen. Gravelbijter. Vechtjas met snoeiharde ground-

strokes en passeerslagen. 1e plaats op wereldranking in 

het dubbel; 54 toernooien gewonnen, waarvan 6 grand 

slam toernooien. Twee keer wereldkampioen.

Jacco Eltingh:
46 jaar; Beste prestaties:

19e plaats op de wereldranking in het enkel; 4 toer-

nooien gewonnen 1e plaats op de wereldranking in 

het dubbel; 44 toernooien gewonnen waarvan 6 grand 

slam toernooien. Twee keer wereldkampioen. All roun-

der met een prachtige techniek. Sterke service/volley.

In twee sessies van 48 personen, op alle 8 banen, kunnen dan 6 clinicers mee doen, van 1 

tot 5 uur zal men tips en tricks geven. De sessies zijn van 13.00 tot 14.30 en van 15.00 tot 

16.30 waarbij ruimte is gereserveerd voor alle club – van – 100 - leden. Van 16.30 uur tot 

18.00 geven de mannen een heuse demonstratie met commentaar via de speakers op het 

centre court waarbij in ieder geval ook de trainers van All-in Yuri en Joris de tegenstan-

ders zullen zijn, naast een optreden van een verrassings 100 - plus dubbel en daarna als 

hoogtepunt een setje tegen onze ETC - sterren Nico Appel en Jacco Sandstra. 

100 minuten toernooi
In de week van 2 tot en met 8 juli zal het ETC – 100 - minutentoernooi worden gespeeld. 

Iedereen, ook oud leden, vanaf 13 jaar kunnen hieraan mee doen met een zelf aan te ge-

ven partner of men kan door ons worden ingedeeld met een partner.

Hierbij zal een ieder, zoveel mogelijk in de eigen categorie, twee vooraf ingeplande dub-

bel wedstrijden spelen van netto 50 minuten. Op zaterdag 8 juli zullen dan finales en 

troostfinales worden gespeeld van 100 minuten. Aansluitend volgt dan de grote ETC - 100 

jaar feestavond. Op woensdag 5 juli zal er voor de jeugd tot en met 12 jaar een 100 - minu-

ten toernooi zijn Opgave via de mail waarover u een uitnodiging ontvangt.



100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

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

100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
Bijna Iedereen binnen onze tennisclub weet dat ETC in 2017 100 

jaar bestaat. Maar er zijn oud leden die daar totaal geen notie 

van hebben. Daar willen wij in 2017 verandering in brengen, en 

de oud leden weer naar de tennisbaan halen of uitnodigen voor 

de clinic met Paul Haarhuis en Jacco Elthing, en niet te vergeten

het 100 jaar jubileum feestavond met muziek en dans.

Daarom willen wij voor het jubileumjaar alle oud leden uitnodi-

gen om het oude tennisracket van zolder te halen, en deze eens 

goed af te stoffen en mee te doen met:

100 dagen abonnement en 100 minutentoernooi

ETC biedt alle oud leden een speciaal contributie abonnement aan voor 100 dagen, en

aansluitend mee te doen met het 100 minutentoernooi, en als klap op de vuurpijl op

zaterdag 8 juli met de club van 100 en overige leden en genodigden de feestavond bij

te wonen.

100 minuten toernooi 1 t/m 8 juli

8 juli feestavond

Tennisschool All-Inn

Joris van All-Inn wil ook een steentje bijdragen om de oud leden weer op niveau te bren-

gen, speciaal voor Oud leden gaat All-Inn tennislessen geven binnen de 100 dagen met

het thema:

Enkhuizer Tennis Club
100 jaar



Even voorstellen, de leden van 

de Jubileum Commissie 

Jos van Heerde; oud lid van ETC maar wilde toch graag meewerken 

aan het jubileum van ETC . Eigenlijk is hij geronseld door Ronald 

vanwege zijn ‘verleden’ met hem bij het organiseren van de meest 

uiteenlopende evenementen en tournooitjes in Wervershoof en later 

in de Stebohal in Bovenkarspel. Heden ten dage organiseert hij nog 

iedere winterwoensdag een ‘pub-quiz’in de Dubliner . Samen met 

Ronald organiseert hij salsa –lessen in de kleine zaal van het sta-

tion op vrijdagavonden en ook zijn ze in te huren als de ‘vinylboys’ 

voor het draaien van vinylplaatjes op feesten en partijen. Binnen 

de commissie houdt hij zich bezig met de organisatie van o.a. de 

receptie en tijdens de feestweek zal hij het Rad van Avontuur presenteren, hetgeen hem op 

het lijf geschreven is. Hiervoor is hij ook op de ronseltoer voor extra prijzen (mocht iemand 

nog iets willen sponsoren, laat het hem weten). Jos is getrouwd met Tineke en is de trotse 

vader van 3 dochters. 

Gerhard van Galen: geboren en getogen “Henkuzer” van 53, die al 

meer dan 40 jaar lid is van de Enkhuizer Tennis Club. Als jongen 

veel getennist op het gezellige park aan het IJsselmeer en later op 

het huidige tennispark Het Rietbos. Gerhard heeft heel veel tour-

nooien en competitie gespeeld tot aan B1 – 3e klasse. In de jaren ’90 

heeft hij als tournooileider de Westfriese kampioenschappen verder 

uitgebreid, onder meer samen met Ronald en Jos. Hij heeft in die 

periode heel veel toppers naar Enkhuizen gehaald en heeft er voor 

gezorgd dat de voormalige grand-slam winnaars Paul Haarhuis en 

Jacco Eltingh op 24 juni 2017 tijdens de WFK een grote clinic en een 

demonstratie komen geven . Gerhard is vanwege zijn vele activiteiten voor de vereniging 

Lid van Verdienste.

Ronald Tool; vrijwillig gebombardeerd tot voorzitter van de com-

missie (5 vóór en 1 onthouding). Ronald is op zijn 13e met tennis 

begonnen op de prachtige banen op het Enkhuizer Zand. Hij is 

inmiddels bijna 37 jaar lid van ETC. De familie (Angelien (echt-

genote), zonen Jeff en Brian en dochter Kelly ) heeft een tijdje in 

Thailand gewoond en ook daar getennist. Angelien en Kelly hebben 

een tijdelijke sabbatical, maar doen in 2017 wel weer mee het ‘100 

dagen lidmaatschap’. Ronalds moeder is tijdens haar leven jaren-

Begin weer met Tennis!!!

De oud leden worden in groepje van hun sterkte, leeftijd en ….. ingevuld.

8 tennislessen binnen 100 dagen voor maar slecht 40 euro.

Het 100 minuten toernooi kan niet meer stuk.

Tennisleden van ETC
Ga weer een tennissen met je broer, zus, vriend, vriendin, buurman, buurvrouw etc. of bel

gewoon je oude goeie kennis tennis maat op, om gezellig weer te tennissen in het voor-

jaar. Tennissen is niet alleen gezond, maar ook heel sociaal, en je kan weer lekker bijklet-

sen in onze vernieuwde kantine, dus spreek ze aan en stuur een mail naar: ronald.tool@

quicknet.nl

De Kosten
De kostenvan het lidmaatschap voor 100 dagen bedraagt

maar € 25,- inclusief het 100 minuten toernooi

en de feestavond.

U kunt zich opgeven bij ronald.tool@quicknet.nl

Voor vragen Ronald Tool 06-29042684



lang bevlogen lid van de Jeugdcommissie geweest en zijn vader, inmiddels 90 jaar en nog 

actief golfer, schreef vroeger onder het pseudoniem “(S)tennis” mooie stukjes in de Ser-

vice. Ronald heeft ook een bijzondere verzameling : lege tennisblikken ! Waarschijnlijk de 

enige in de hele wereld, want hij heeft nog nooit iemand gevonden om mee te ruilen. Hij 

koopt al ca. 30 jaar ieder jaar tussen de 2 en 5 blikken, reken maar uit hoeveel er inmid-

dels op de plank staan in huize Tool. Die blikken hebben allemaal een ander logo of wik-

kel, met de komst van ons ‘100 jaar ETC’ wikkel komt er dus weer eentje bij. Samen met 

Jos organiseert hij al jarenlang allerlei evenementen en met Gerhard en Jos is hij lid van 

de WFK-commissie geweest.

Michel Reus: is afgestudeerd registeraccountant en werkzaam 

bij Boretti als Finance Manager. Ronald heeft hem benaderd om 

tijdens het jubileum als penningmeester van de commissie te 

zorgen dat er geen gaten in de handen van de andere commissie-

leden vallen zodat het 100e jaar van ETC ook niet het laatste jaar 

wordt. Michel is 33 jaar en kort geleden getrouwd met Esther; zij 

genieten nog van hun wittebroodsweken.

Hans de Weerdt: zat samen met Ferry ook al in de jubileum-

commissie bij het 75-jarig bestaan in 1992 en zij hebben toen 

afgesproken ‘bij leven en welzijn’ ook bij het 100-jarig bestaan 

mee te doen. Wel 25 jaar ouder dus maar dat mag de pret niet 

drukken. Hans is getrouwd met Gerda; ze hebben 2 zoons 

(Eric en Jeroen), schoondochters en 5 kleinkinderen. Hans is 

in 2010 met pensioen gegaan en verwezenlijkte in 2011 zijn 

droom om vanaf zijn woonplaats Bovenkarspel naar Santi-

ago de Compostello (en Finistère) te lopen. 3000 (!!!) km in 5 

maanden ! Hij heeft daar diverse malen verslag van gedaan in 

de Service, waarin hij vroeger ook leuke artikelen schreef.  

Hij is ook sinds 2012 medewerker/vrijwilliger van Wandel-

net; de NS-wandeling ‘de Weelen > Enkhuizen’ is door hem 

gemaakt en beschreven. Hij is ook markeerder van deze wandeling en het ‘Groot-Fries-

landpad’ LAW 14 ; van Bergen aan Zee via Medemblik, de Weelen, Enkhuizen, Stavoren, 

Sneek naar Leer in Duitsland, 362 km lang. Het Groot-Frieslandpad is voor 2017 als één van 

5 wandelroutes in België en Nederland genomineerd om in februari DE WANDELROUTE 

voor 2017 te worden. Zou leuk zijn als dat tegelijkertijd met ons jubileum zou zijn. Hans 

is vrijwilliger/chauffeur op de buurtbus 438 en is binnen de commissie belast met diverse 

taken, o.a. de distributie van de jubileumpolo, die via hem besteld kan worden (zie elders 

in deze Service).



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!

Ferry Verboom: de nestor van de commissie. Op 5 december 

1940 in Rotterdam geboren en sinds februari 1977 woonach-

tig in Enkhuizen. Toen ook lid van ETC geworden, toen nog 

op het Enkhuizer Zand, 40 jaar lid dus !!  In 1979 - 1980 lid van 

de Recreatie- en Tournooicommissie en in 1980 - 1981 voor-

zitter van ETC. In die tijd werd ook het huidige tennispark 

aangelegd en groeide de vereniging enorm naar ca. 800 le-

den, waardoor zelfs een ledenstop moest worden ingevoerd. 

De organisatie moest door die ontwikkelingen danig op de 

schop, hetgeen door het toenmalig bestuur met verve is 

gerealiseerd. Toen e.e.a. op de rit was, is ook het idee van de 

WFK gekomen van een open tournooi hetgeen, mede door 

Gerhard, tot een belangrijke gebeurtenis is uitgegroeid.   

In 1981 is dat bestuur echter afgetreden omdat enkele leden van ETC zichzelf belangrijker 

vonden dan de club en het bestuur zich daar, achteraf gezien juist, niet in kon vinden! Ge-

lukkig heeft een aantal leden zich toen ook gerealiseerd dat dat de manier niet was en zo 

heeft men de club bij elkaar kunnen houden. Verder is Ferry van 2001 tot 2006 vice voor-

zitter geweest en heeft hij o.a. samen met erelid Dirk Lub de bruikleenovereenkomst met 

de gemeente geëvalueerd en herzien en in 2005 met een flinke groep vrijwilligers o.l.v. Cor 

van der Veen de tribune verbouwd c.q. verfraaid. Van 1890 tot 1992 was hij voorzitter van 

de jubileumcommissie bij het 75-jarig bestaan en nu is hij dus lid bij het 100 - jarig be-

staan. Tevens was hij initiatiefnemer van de club van 100, met inmiddels 99 leden !!! Ferry 

is sinds 2000 met VUT/ pensioen, heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen en een geweldige 

LAT-relatie met Ati, ook gezegend met 2 zoons/schoondochters en 6 kleinkinderen. Tevens 

is hij stadsgids van de Vereniging Oud Enkhuizen en de VVV en vrijwilliger bij De Witte 

Schuur en de Westerkerk. 

......was getekend,

De Jubileum Commissie voor de 100-jarige ETC.



C
afafa éféf

R

statat urant TeTeT rrrrr asasa

C
afafa éféf

-R

eReR

sese t
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
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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

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


