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Beste Tulp-leden,

3 september 2013

Op het moment van schrijven zijn de dubbelkampioenschappen voor de senioren
volop bezig en wordt er weer erg leuk getennist en veel plezier gemaakt op de
banen. Het seizoen nadert zijn einde dus alweer. Na de dubbelkampioenschappen
zijn er eind deze maand nog de enkelkampioenschappen (inschrijven via
www.tvtulp.nl of www.toernooi.nl!). Op zondag 13 oktober sluiten wij het
tennisseizoen af met de eindtombola. Iedereen zal hiervoor nog een persoonlijke
uitnodiging ontvangen. De formele afsluiting van het jaar, de algemene
ledenvergadering, zal plaatsvinden op dinsdag 19 november. Naast de
verantwoording die zal worden afgelegd door het bestuur zal ook het programma
voor het 25-jarig jubileum van onze club worden bekend gemaakt.
In feite loopt het tennisseizoen gewoon buiten door. Over het aanmelden voor het
winterlidmaatschap hebben alle leden een mail gehad. Ook op de website staat de
informatie. Betreffende het opgeven voor de lessen zal de informatie worden
verzorgd door de trainers. In plaats van 16 lessen in de winter, zullen er dit jaar 18
lessen van 1 uur worden gegeven aan de jeugd door onze trainers.
In mijn vorige “van de bestuurstafel” heb ik kort aandacht geschonken aan de
Tenniskids (www.tenniskids.nl). Een en ander wordt steeds duidelijker. Vooral voor
de basisschooljeugd gaat er een en ander veranderen. Zowel voor de huidige
competitievormen alsook voor de diverse jeugdtoernooien. Vanaf september 2013
wordt er door de jeugd tot en met 12 jaar gespeeld in een drietal fases. Dit zijn rood
(van 6-9 jaar, op een ¼ veld), oranje (van 8-11 jaar, op een ¾ veld) en groen (10-12
jaar, heel veld). In alle categorieën wordt gespeeld met een aangepast bal. Kinderen
zullen worden ingedeeld niet meer voornamelijk op basis van leeftijd, maar vooral op
basis van vaardigheid.
De competitie voor de rode en oranje kinderen gaat ingrijpend veranderen en krijgt
een nieuwe naam: World Tour. Iedere eerste zondag van de maand (behalve
december-januari-februari) worden er wedstrijden gespeeld. Net als bij de meeste
andere sporten gaat het spelen van wedstrijden/competitie er standaard bij horen! Bij
het format voor rood worden er korte wedstrijdjes gespeeld tot 7 punten volgens een
zeer informeel, laagdrempelig systeem. Deelnemen is belangrijker dan winnen. Bij
oranje worden er wedstrijdjes gespeeld en wordt de stand iets meer bijgehouden.
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Op onze website is meer informatie te vinden over de Tenniskids. In het najaar van
2013 zijn er 3 speelronden om alvast een start te maken. Afgelopen zondag bij TC
Langedijk en TV Warmenhuizen, op 6 oktober bij TC Schagen en op 3 november zijn
wij hostvereniging. Alle kinderen zullen nog nader worden geïnformeerd over
deelname op 6 oktober en 3 november. Vanaf maart 2014 zal de nieuwe speelronde
beginnen (9 in totaal), waarbij in principe alle kinderen zullen deelnemen. In het begin
zullen er ongetwijfeld wat aanpassingsproblemen zijn, maar als het eenmaal loopt zal
het tot gevolg hebben dat kinderen meer en eerder in competitieverband zullen
spelen en de basis beter zal worden.
Tot slot het verzoek om niet op het park te fietsen, maar om de ingang bij de
fietsenstalling te gebruiken.
Wederom veel tennisplezier gewenst!
Namens het bestuur, Adwin Goos (voorzitter@tvtulp.nl)

Inschrijven voor Clubkampioenschappen Enkel !
Ook dit jaar kunnen we het zomerseizoen afsluiten met de clubkampioenschappen Enkel !
Het luie zweet van de vakanties kan er weer uitgetennist worden. Iedereen speelt op zijn
eigen niveau, en we starten altijd in een poule.
Daarna spelen we verder in een afvalsysteem.
Heb je niet veel ervaring in het spelen van enkelwedstrijden, dan is het misschien ook leuk
om eens mee te doen met de laddercompetitie. Leuk een enkelwedstrijd spelen tegen andere
Tulpers. Voor meer info kijk eens op de site.
De inschrijving voor dit toernooi gaat via toernooi.nl
Schrijf je direct in. Kun je het ook niet meer vergeten !
Opgeven kan t/m 7 september
We hopen op veel deelnemers !

Tot op de baan !
De wedstrijdcommissie !
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‘T ADRES VOOR
VERF | BEHANG | RAAMDECORATIE | GORDIJNEN
LAMINAAT | TAPIJT | VINYL | HOUTEN VLOEREN

Dorpsstraat 565 - Noord Scharwoude
Tel. 0226-316763
www.yvonsbodyfashion.nl

lauS klaver

Wat aan je
conditie doen?

Keurslager

Voor al uw vers vlees en vleeswaren naar de slager die zelf slacht
en zijn eigen worst en vleeswaren maakt.
Wij zijn gespecialiseerd in het maken van:
• abrahaMS
• GourMetSChoteLS
Kwaliteit
is onze
• barbeCueSChoteLS
• FondueSChoteLS

en service
kracht!
Ambition Squash en Fitness
Oeverzegge 2, 1724 TZ Oudkarspel
tel.: 0226-32 06 07, info @ ambitionsquashenfitness.nl
www.ambitionsquashenfitness.nl

Van 1 tot 500 personen
Dorpsstraat 550

Noord-Scharwoude

Tel. 0226 - 313076

Dorpsstraat 714, 1724 NR Oudkarspel tel. 0226-314218
Voorburggracht 204a, 1722 GV Zuid-Scharwoude tel. 0226-314218
Bovenweg 163, 1834 CL Sint Pancras tel. 072-5649137
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur,
zaterdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.

www.spaansenbloemen.info
bestellen@spaansenbloemen.info
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Ik geef de bal door aan …..
Rolf bedankt voor de “bal”.
Fred de Bruijne is mijn naam en lid van T.V. TULP sinds de oprichting, bijna 25 jaar
geleden !
De eerste luchtopnames van ons park heb ik kunnen maken, aangezien ik toen 2 X
daags over Oudkarspel vloog met een helikopter van KLM Noordzee. Tijd vliegt dus
letterlijk.
Mijn eerste commissie was de fundraise-commissie. Als beginnende club hadden we
nog niet veel centen, dus werden er diverse aktiviteiten geregeld o.a. wijn- en
tegelverkoop.
Daarna ben ik in de wedstrijdcommissie gekomen en heb ik samen met Tiny Mul en
Jan v.d.Woude ons eerste Open Toernooi kunnen organiseren.
Nu ben ik op vrijdagmorgen bij de “groep”van Arno Vonk. Met heel veel genoegen
ben ik al alle jaren lid en hoop nog vele jaren door te kunnen gaan.
De bal geef ik door aan Jan Delis.
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Wintertenniscompetitie op de zondagochtend 2013-2014.
Om ieders tenniscarrière voort te zetten in de winter is er weer een
wintercompetitie voor dubbels, dus wil je jouw talent behouden,
schrijf je dan nu in!
De wintercompetitie start op 20 oktober en loopt tot eind maart 2014.
• Je kunt je zowel als koppel als individueel inschrijven.
• Je kunt je via wintertenniscompetitie@tvtulp.nl hiervoor
opgeven.
• De sluitingsdatum is 10 oktober.
Wintertennisleden die zich hiervoor opgeven,
moeten rekening houden dat zij op de
zondagmorgen ingeroosterd worden voor een
kantinedienst.
De opzet van de competitie is afhankelijk van het
aantal deelnemers.
Misschien ten overvloede: Men moet uiteraard
winterlid zijn.
Jolien Ruiter
✈ 06-51609035
Wedstrijdcommissie
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Cor Schuit
Werfstraat 7
1723 MH Noord-Scharwoude
Telefoon 0226-345612
Telefax 0226-345885
Mobiel 06-53126032
e-mail: cor.schuit@hetnet.nl
AANNEMERSBEDRIJF

C.J. ENTIUS BV
De Wuyver 10
1723 LJ Noord-Scharwoude
Tel. 0226 - 313084
Fax. 0226 - 317381

www.bouwbedrijfentius.nl

de vereniging van bouw- en infrabedrijven

Willem de Zwijgerstraat 14 - Noord-Scharwoude
Telefoon 0226 - 314574
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onderhoud
renovatie
nieuwbouw
verbouw

Verslag zondagcompetitieteam gemengd dubbel 2de klasse
We speelden op zondag, gemengd dubbel 2e klasse.
Ons team bestond uit: Coen en Margret Swager, Moniek en Alco Molenaar, Mirjam Delis,
John en Yvonne Ruiter.
We speelden allemaal al competitie op verschillende dagen. Vrijdag/ Zaterdagavond.
Nu vonden we het tijd worden om onze krachten te bundelen en samen op de zondag te
gaan spelen.
De kinderen werden groter dus daar geen omkijken meer naar, ze konden best een dagje
alleen vonden wij.
Voor ouders en kinderen soms wel eens lekker!! ( vooral voor de kinderen )
We bestaan uit een mooi aantal, dus je speelt niet elke week.
Vorig jaar werden we tweede en zijn we er eigenlijk een beetje in geluisd.
Als laatste moesten we toen tegen de koploper Bloemendaal. We moesten dan wel met 3-1
winnen. Voor ons geen probleem dachten we.
Achteraf hadden zij een hele goede dame ingehuurd die 5 was :(( Ja daar konden wij niet
tegenop en verloren helaas.
We hebben daar wel heel erg gezellig nagezeten, maar het had een vieze nasmaak.
Jammer.
We kennen elkaar al jaren en de vrouwen spelen al jaren met elkaar op de vrijdag. In de
zomer buiten en in de winter binnen in St. Pancras. Ook gaan wij vrouwen elk jaar een
gezellig weekendje weg. Daar hebben we het even niet over te tennis.
Wie weet mogen de mannen ook een keertje mee in de toekomst!
De competitie is alweer voorbij en we zijn 4de geworden. Nu op naar de toernooien, hopelijk
laat het zonnetje zich volgend jaar tijdens de competitie meer zien.
Tot op de baan.
Yvonne Ruiter
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CV Storing
of geen warm water?
Bel: (072) 576 07 30 24 uur storingsdienst
KANTOOR:
Flemingstraat 37, 1704 SL HEERHUGOWAARD
Tel. 072-5760730 Fax 072-5760739

WOUD

Aanleg - advies - reparatie - onderhoud
CeNTrale verWarMING, WarM WaTerTOeSTelleN,
aIrCONDITIONING, SaNITaIr, veNTIlaTIe.
HeeFT u eeN STOrING, BelT u Maar
We STaaN 7 DaGeN Per Week vOOr u klaar!

Woud Verhuur BV
Aannemersmaterieel

Brood- en
Banketbakkerij
annex Tearoom

J. JONKER
Woud Wormer BV
Funderingstechniek

- rijplaten (kunststof / staal)

- heien en trekken stalen damwanden

- schotten (Azobé / staal)

- realisatie kademuren, beschoeiingen,

- stalen damwand

Dorpsstraat 784
Dorpsstraat 617
Oudkarspel
Noord-Scharwoude
Telefoon 312494
Telefoon 318010
www.bakkerijjonker.nl

steigers, dukdalven en waterkeringen

- tijdelijke staalconstructies

- (de)montage stempelconstructies

- balkstaal & buizen

- trekken van heipalen

- (koppelbare) pontons

- tijdelijke brugoplossingen

- bruggen

- waterwerken

Hier kan uw
Industrieweg 63
1525 RD Westknollendam
Tel. 075 - 628 58 53
Fax 075 - 621 91 41
www.woud.nl
info@woud.nl

advertentie
komen te staan.
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Verslag Voorjaarscompetitie 2013 Woensdagmorgen 18+ Hoofdklasse
Ons team bestaat uit:
Tiny Mul, Ans Oudhuis, Rina de Kraker, Alie Langedijk en Marleen de Bruijne
We hebben geen voorspoedige start want twee kampen met blessures, maar toch ……
We spelen ook maar 6 weken, de poule is niet groter.
We starten met prachtig weer uit tegen Schagerbrug, Zijpken I. Nog nooit geweest op dat
park, zij wel bij ons. De wedstrijden verlopen prima en de winst, 4 – 0 is voor ons.
Barsingerhorn thuis. Oude bekenden, al jarenlang onze tegenstanders, maar nog nooit zo dik
van verloren!! 4 – 0 voor hun!
De wedstrijden tegen St. Maarten zijn snel gespeeld en de uitslag 4 – 0 is voor ons.
Thuis tegen St. Pancras, waarvan we weten dat het geduchte tegenstanders zijn, gaat het
moeizamer, maar uiteindelijk is de winst voor ons 3 – 1.
Naar Schagen rijden en met winstpuntjes weer thuiskomen is leuk, 3 – 1.
De laatste thuis is Hippo, al op 22 mei. Weer kunnen we de wedstrijden naar ons toetrekken
en eindigen met 4 – 0 overwinning.
Dank ook aan onze invallers Margaret Warmenhoven en Elly Tijm.
Doordat we van Barsingerhorn zo verloren hadden en daarna ook nog puntjes hadden laten
liggen is het nooit in ons opgekomen, maar wat bleek: we werden Kampioen. Heel
verrassend en leuk, hoewel we niet kunnen promoveren omdat we al in de Hoofdklasse
spelen.
De fles Kampioenswijn van TV Tulp is ( met dank ) ter plekke gedronken en het etentje
hebben we onszelf cadeau gedaan!! ( Zie foto)
Volgend seizoen hopen we wederom gezellig mee te doen.
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Laat je tuin verzorgen door De Hondsdraf Hoveniers en verwen jezelf

U WILT EEN MOOIE HUID?
van ontwerp tot aanleg en

renovatie tot onderhoud
van tuinen tot sierbestrating

Leg uw huidverzorging in ervaren handen.
Huidverbetering door
behandeling en

Particulier
Vraagt uw tuin meer aandacht van u dan u uw tuin
kunt geven, heeft u af en toe hulp nodig of wilt u uw
tuin eens van een nieuw jasje voorzien? Juist dan is
De Hondsdraf Hoveniers hét adres!

verzorging
met de
Lady Esther cosmetica.

Op basis van uw wensen voorzien wij uw tuin
van de verzorging die uw tuin nodig heeft.
Periodiek of eenmalig, klein onderhoud of grote
renovatie; wij leveren u de professionele
dienstverlening die u mag verwachten.
Voor periodiek maandelijks onderhoud hebben wij voor u:
- Onderhoud op contractbasis
- Alle werkzaamheden vooraf duidelijk
omschreven
- Vaste prijs per jaar

Schoonheidssalon Marja
Hondsdraf 7
1724 TE OUDKARSPEL
Tel. 0226-320417

www.dehondsdraf.nl

EBDESIGN
VORMGEVING • W
S
SENSEVIEW • APP
N
DRUKKEN • PRINTE

DRUKKERIJ GERJA:
DRUKWERK EN MEER
Drukkerij Gerja
Smeetsweg 4
1738 DK Waarland
T 0226 4215 20
F 0226 4215 50
E drukkerij@gerja.nl
I www.gerja.nl
Gerja Print & Media
Dorpsstraat 191
1749 AD Warmenhuizen
T 0226 39 3610
F 0226 39 1448
E printenmedia@gerja.nl
I www.gerjaprintenmedia.nl

Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Periodieken
Boeken
Webdesign

Dorpsstraat 598
1723 HJ Noord-Scharwoude
Tel. 0226-317606
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Wintertennis	
  2013	
  –	
  2014	
  
Op	
  7	
  oktober	
  start	
  het	
  winterseizoen	
  voor	
  leden	
  op	
  de	
  vier	
  kunstgrasbanen	
  en	
  loopt	
  door	
  t/m	
  21	
  
maart	
  2014.	
  U	
  mag	
  na	
  7	
  oktober	
  alleen	
  van	
  de	
  kunstgrasbanen	
  gebruik	
  maken	
  indien	
  u	
  zich	
  tijdig	
  
heeft	
  aangemeld	
  als	
  winterlid	
  en	
  uw	
  wintercontributie	
  (€	
  35,00)	
  betaald	
  heeft.	
  Voor	
  €	
  10,00	
  (borg)	
  
krijgt	
  u	
  een	
  sleutel	
  in	
  bruikleen	
  waarmee	
  u	
  in	
  de	
  winter	
  het	
  park	
  kunt	
  betreden	
  en	
  de	
  verlichting	
  aan	
  
en	
  uit	
  kunt	
  doen.	
  U	
  heeft	
  als	
  winterlid	
  het	
  recht	
  om	
  's	
  avonds	
  doordeweeks	
  met	
  4	
  personen	
  en	
  op	
  
alle	
  andere	
  tijden	
  met	
  minimaal	
  2	
  personen	
  één	
  uur	
  per	
  week	
  de	
  baan	
  vast	
  te	
  leggen.	
  Trainingsuren	
  
hoeven	
  niet	
  afgeblokt	
  te	
  worden.	
  Let	
  op:	
  Het	
  aanmelden	
  voor	
  de	
  tennislessen	
  dient	
  u	
  apart	
  te	
  
regelen	
  via	
  het	
  inschrijfformulier	
  op	
  de	
  website	
  bij	
  training!	
  U	
  heeft	
  dus	
  altijd	
  de	
  mogelijkheid	
  om	
  
een	
  uur	
  af	
  te	
  blokken	
  om	
  vrij	
  te	
  spelen.	
  Daarnaast	
  kunt	
  u	
  op	
  de	
  niet-‐geblokte	
  uren	
  natuurlijk	
  gewoon	
  
vrij	
  tennissen.	
  Jeugdleden	
  van	
  14	
  t/m	
  17	
  jaar	
  die	
  naast	
  de	
  training	
  ook	
  vrij	
  willen	
  spelen	
  mogen	
  enkel	
  
de	
  doordeweekse	
  blokken	
  van	
  16:00	
  tot	
  18:00	
  uur	
  vastleggen.	
  Zij	
  krijgen	
  bij	
  de	
  indeling	
  bovendien	
  op	
  
deze	
  tijden	
  voorrang	
  op	
  seniorleden.	
  
Wanneer	
  word	
  je	
  winterlid?	
  
*	
  	
   U	
  bent	
  14	
  jaar	
  of	
  ouder	
  en	
  wilt	
  vanaf	
  7	
  oktober	
  gebruik	
  maken	
  van	
  de	
  kunstgrasbanen.	
  
en/of	
  
*	
  	
   U	
  heeft	
  tennisles	
  op	
  de	
  kunstgrasbanen.	
  (Jeugdleden	
  die	
  alleen	
  buiten	
  trainen	
  hoeven	
  geen	
  
winterlid	
  te	
  worden.)	
  
en/of	
  
*	
  	
   U	
  doet	
  mee	
  aan	
  de	
  RWBC	
  (Regio	
  Winter	
  Buiten	
  Competitie).	
  
en/of	
  
*	
  	
   U	
  doet	
  mee	
  aan	
  de	
  recreatieve	
  zondagochtendcompetitie.	
  
	
  
Contributie:	
  
Uw	
  contributie	
  €	
  35,00	
  (en	
  evt.	
  sleutelborg	
  €	
  10,00)	
  moet	
  uiterlijk	
  vrijdag	
  27	
  september	
  zijn	
  
bijgeschreven	
  op	
  rekening	
  1505	
  07	
  046	
  t.n.v.	
  TV	
  Tulp	
  Wedstrijdcommissie	
  onder	
  vermelding	
  van:	
  
wintertennis	
  en	
  de	
  namen	
  van	
  de	
  leden	
  waarvoor	
  betaald	
  wordt.	
  Op	
  volgorde	
  van	
  binnenkomst	
  van	
  
betaling	
  zal	
  het	
  baanschema	
  worden	
  vastgesteld.	
  
	
  
Bespeelbaarheid	
  van	
  de	
  banen:	
  
De	
  groundsman	
  bepaalt	
  aan	
  de	
  hand	
  van	
  de	
  baan-‐	
  en	
  weersomstandigheden	
  of	
  er	
  wel	
  of	
  niet	
  
gespeeld	
  mag	
  worden.	
  Indien	
  er	
  niet	
  gespeeld	
  kan	
  worden	
  zal	
  dit	
  via	
  een	
  bord	
  op	
  het	
  hek	
  worden	
  
aangegeven	
  en	
  op	
  de	
  website.	
  
	
  
Bij	
  de	
  indeling	
  van	
  de	
  banen	
  wordt	
  rekening	
  gehouden	
  met	
  de	
  volgende	
  beperkingen:	
  
Recreatieve	
  zondagochtendcompetitie	
  van	
  9.00	
  uur	
  tot	
  14.00	
  uur.	
  Winterleden	
  kunnen	
  zich	
  hiervoor	
  
opgeven	
  via	
  de	
  website.	
  
Op	
  zaterdag	
  en	
  zondag	
  nemen	
  er	
  teams	
  deel	
  aan	
  de	
  RWBC.	
  Hiervoor	
  zullen	
  de	
  kunstgrasbanen	
  op	
  
een	
  aantal	
  zaterdagen	
  en	
  zondagen	
  afgeblokt	
  worden.	
  
Het	
  bestuur	
  heeft	
  het	
  recht	
  om	
  bij	
  een	
  te	
  grote	
  aanmelding	
  een	
  maximum	
  aan	
  deelnemers	
  te	
  stellen.	
  
	
  
Aanmelding:	
  
Via	
  het	
  inschrijfformulier	
  op	
  de	
  website.	
  Aanmelden	
  kan	
  t/m	
  vrijdag	
  27	
  september.	
  Meldt	
  u	
  een	
  
complete	
  groep	
  aan,	
  dan	
  hoeven	
  de	
  andere	
  leden	
  zich	
  niet	
  apart	
  aan	
  te	
  melden.	
  U	
  ontvangt	
  een	
  e-‐
mailbevestiging	
  van	
  uw	
  aanmelding.	
  
	
  
Het	
  baanschema	
  wordt	
  uiterlijk	
  5	
  oktober	
  op	
  de	
  website	
  geplaatst.	
  
	
  
Bestuur	
  TV	
  Tulp	
  
wintertennis@tvtulp.nl	
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Kopijdatum clubblad:
Blad 5 – 29 oktober
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

19 november: jaarvergadering!
U kunt alvast in uw agenda vermelden dat de Tulpjaarvergadering
zal worden gehouden op 19 november a.s. in restaurant
”De Burg”
te Noord-Scharwoude. De vergadering begint om 20.30 uur.

Geboren:
geboorte van
Jill Alina Visser,
Jill is op 21
cm lang.

Marc en Marit, van harte gefeliciteerd met de
jullie dochter
zusje van Lynn.
augustus geboren, woog toen 3750 gram en was 51

Wat er bleef liggen in ons clubhuis!!!!!!!!!
Wat hing er nog aan de kapstok / gevonden

voorwerpen:

Herenschoenen grijs – hoge winterschoen merk Venice
maat 46
Herenschoenen grijs – merk Tiger
Damesjas – grijs
Damesvest – grijs – maat L – merk WE
Zwarte gebreide muts
Sjaal – bruin
Trainingsjas – kleuren: rood/zwart/wit
Trainingsjas – kleuren: zwart/oranje – merk Adidas
Vest – grijs met capuchon
Bodywarmer – paars
Jas – grijs – maat 164 met in de zakken 2 fietslampen,
wit en rood +
haarversiering, hartje
Vest – donkergrijs met drukknopen en blauwe mouwen
Vest – grijs met glitters op de voorkant
Sweater – blauw
Skateboard – vrij oud met op de onderkant een afbeelding en de naam Monster
(Informatie over de bovenstaande artikelen tel. 0226-317203 Dini Maassen)

Fietssponsortocht
Op zaterdag 8 juni mocht er weer 30 km gefietst worden voor de Rabobank Fietssponsortocht;
met prachtig fietsweer, koffie onderweg en een zonnetje erbij was dat echt geen straf! Met
onderweg 3 stempelposten was er een prachtige route uitgezet door het toch wel heel mooie
Langedijk, Waarland, Warmenhuizen en weer terug. Per deelnemer (max. 10 per club) maakt
de Rabobank € 30,= over om zo de clubkas te spekken. Daar is de club natuurlijk heel blij mee!
Doet u ook mee volgend jaar? Wij zullen u tijdig informeren!
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Sleutels Wintertennis
Heb je een sleutel van de wintertennis die je niet meer gebruikt?
Deze kun je weer inleveren en de € 10,00 borg terugkrijgen.
Graag hiervoor een mailtje sturen naar wintertennis@tvtulp.nl

Regionale Winter Buiten Competitie (RWBC)
Komende winter doen er 6 teams van onze vereniging mee aan de RWBC, je weet wel, die
competitie waarbij handschoenen en een grote ijsmuts soms geen overbodige luxe zijn. De
RWBC wordt tijdens 7 weekenden gespeeld in de periode november 2013 tot en met maart
2014. Op zaterdagavond zullen het gemengde team van Alexander Kos en het gemengde
team van Femke Koster de clubkleuren van TV Tulp gaan verdedigen.
Op de zondag zullen 4 teams deelnemen, te weten:
2 herenteams onder leiding van de aanvoerders Winfried Kevenaar en Rick Muileboom,
1 gemengd seniorenteam onder leiding van Onno Scherpenzeel.
1 heren dubbel 35+ team onder leiding van aanvoerder Nigel Hale.
De competitie wordt gehouden gedurende 7 speelrondes. De competitiedagen zijn inmiddels
bekend:
Voor de zaterdagavond zijn dit:
2 en 16 november 2013
30 november 2013
14 december 2013
18 januari 2014
1 februari 2014
8 maart 2014
Op zondag wordt gespeeld op:
3 en 17 november 2013
1 december 2013
15 december 2013
19 januari 2014
2 februari 2014
9 maart 2014
Per wedstrijd dient het thuisspelende team zelf te zorgen voor minimaal 6 nieuwe
tennisballen.
Aanvullende informatie over het verloop van de competitie zal van tevoren met de
aanvoerders worden doorgenomen en er wordt weer per team zo’n mooie competitiemap
verstrekt.
Ik wens alle teams heel veel plezier en succes tijdens de competitie.
Klaas Tromp
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Kees en Anita Hink
Verhuur van:
Biertappen, tafeltaps, statafels, stoelen,
krukken, terrasverwarming, tenten,
glaswerk enz.
Kijk op de site.

Spoorstraat 84
1723 NE Noord-Scharwoude

FYSIOTHERAPIE

SPORT










ALGEMENE FYSIOTHERAPIE
MANUELE THERAPIE
OEDEEM THERAPIE
SCHOUDERKLACHTEN
REVALIDATIE (SPORT) BLESSURES
LAGE RUG EN BEKKEN KLACHTEN
FYSIOTHERAPIE BIJ ONCOLOGIE
RUGSTABILITEITS CURSUS
 KINESIO-TAPING TECHNIEK O.A. TENNIS ELLEBOGEN,
RUG, NEK, SCHOUDER, HAMSTRING, ACHILLES PEES ETC.
STE

1

KEER TAPEN ALTIJD GRATIS
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CARDIO FIT LESSEN (GROEP MAX 10 PERS.)
INDIVIDUEEL FITNESS TRAINING
SPORTIEF AFSLANKEN
MEDIFIT
SPORTONDERSTEUNING
CONDITIETRAININGEN (GROEP OP AFSPRAAK OP
LOKATIE)
 SPORTMASSAGE
 ATDS-GEZONDHEID FIT-TEST
 BEL VOOR EEN AFSPRAAK 06-22105941

AGENDA JEUGD 2013
18 september

Clubkampioenschappen aspiranten (jeugd t/m 10 jaar)

=========================================================================

competitie Tennis jongens t/m 10 jaar
Bas, Silvan , Owen en Job hadden elke woensdagmiddag getennist. Tegen
Warmenhuizen, Groet en Bergen. Je speelde een enkel en een dubbel.
Wij hadden alles gewonnen, dus eerste en kampioen
Wij hadden het erg leuk.
Van Job Goudsblom

---------------------------------De clubkampioenschappen mix heb ik gedaan met Maika Vijn
Het ging goed met zijn tweeën. Eerst in een poule en later de finale.
Wij hadden alles gewonnen en wonnen een mooie beker.
Van Job Goudsblom
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APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring

Wist u....... dat wij ook mee doen met
de

50 plusvoordeelpas ???

* vraag naar de voorwaarden.

GARAGE MARCO SCHUYT
DE MOSSEL 4,
1723 HZ NOORD-SCHARWOUDE
TEL. 0226 - 453558,
MOBIEL: 06 - 51164241
Kijk voor onze actuele voorraad op

www.marcoschuyt.nl

APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring - APK-keuring
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World Tour
Zoals in het vorige clubblad al was te lezen gaat de competitie voor kinderen met ingang van
september 2013 ingrijpend veranderen en krijgt een nieuwe naam: World Tour. Deze World
Tour wordt uitgerold door de KNLTB. De kinderen worden op kleur/leeftijd ingedeeld: rode
teams (5 t/m 9 jaar) en oranje teams (8 t/m 11 jaar). De duur van de World Tour rood zal
maximaal 2 uur bedragen en van de World Tour Oranje maximaal 3 uur.
Meer informatie is te vinden op www.tenniskids.nl
Het format voor Rood en Oranje;
Teams bestaan uit 1 tot wel 12 spelers.
De kinderen spelen wedstrijden in de Tenniskids World Tour. Kinderen spelen korte
wedstrijdjes, volgens een zeer informeel systeem. Tijdens de dag is er een winnend team
maar de resultaten van de spelers en het team worden nog niet vast gelegd of bijgehouden.
Kinderen spelen wedstrijdjes tot 7 punten.
Speelveld;
Oranje

Rood

Tijdsduur van de speeldagen;
De World Tour zal bestaan uit 9 speelweken in een jaar. Voor zowel de rode als de oranje
spelers wordt er 9x per jaar op de eerste zondagochtend van de maand gespeeld.
De tenniskids World tour wedstrijd in Rood zal maximaal 2 uur duren, Oranje zal maximaal 3
uur duren. Bij een aanvangstijd van 09:00 is het dus mogelijk om rond 11/ 12 uur met het
gezin nog verder te genieten van de vrije zondag.
Flexibel
Het nieuwe speelsysteem is zo flexibel mogelijk. Door te werken met teams waarbij het niet
uitmaakt hoeveel spelers de teams bestaan ontstaat er niet direct een probleem als een kind
een keer niet mee kan doen door vakantie, ziekte of de trouwdag van opa en oma. Het is dus
mogelijk om de ene week maand met 7 spelers te komen en de volgende maand met 5
spelers.
Opgave
Zodra een kind een korte rally kan spelen, kan al meegedaan worden met de World Tour
Rood. Elk kind dat wil meedoen met de World Tour kan zich individueel opgeven. In de loop
van het jaar zullen jullie worden geïnformeerd worden over jullie zich op kunnen voor volgend
jaar.
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Junior Senior toernooi
Op zondag 18 augustus is weer het befaamde junior senior toernooi gespeeld.
Door een natte start van deze gezellige dag is Jack Biersteker van de baancommissie al
vroeg aan het werk gegaan om de gravelbanen bespeelbaar te maken.
Omdat bij de start om 10 uur nog niet alle banen bespeelbaar waren moest er iets
geschoven worden in het schema, waarvoor iedereen begrip had. In de loop van de ochtend
zijn ook de laatste banen door de hulp van enthousiaste deelnemers bespeelbaar gemaakt
waardoor alle wedstrijden van het ochtendprogramma voor 1 uur gespeeld zijn.
Na een paar aanpassingen in het middagprogramma, door ziekte en finales in
Heerhugowaard Noord waren er enkele afberichten, konden deze wedstrijden om 1 uur
beginnen. De temperatuur was prima en de zon kwam er ook nog door, dus iedereen heeft
het heel erg naar zijn of haar zin gehad.
De hele dag door is er fanatiek gestreden door zowel de senioren als de junioren, waarbij
vooral de junioren zich niet zomaar gewonnen hebben gegeven. Ondertussen zijn alle
aanwezigen prima verzorgd door de mensen die kantinedienst hadden.
Aan het einde van zowel het ochtend- als het middagprogramma zijn de poulewinnaars
gehuldigd met een leuke prijs en konden alle deelnemers grabbelen in de grabbelton.
Al met al een hele gezellige dag met alleen maar blije gezichten.
De winnaars van de poules waren:
Ochtend:
Niek Goos
Job Goudsblom
Joelle Vennink
Mike Kramer
Laurens Hale
Collin Vennink
Nika Reus
Middag
Roos Berkhout
Bram Nagtegaal
Tim Mulder
Boris Molenkamp
Bart de Munk
Ilse de Munk
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Ik ging met mijn vader het junior – senior toernooi spelen bij de tulp .
Ik moest tegen Diona, Mikki en Pepijn
Het ging heel goed want we hadden alles gewonnen✪!
De finale moest ik tegen Pepijn spelen die hadden we net aan gewonnen. dus we
waren eerste geworden!!!!
Als prijs hadden we een beker snoep ✪ !!!!!
Het was een heel leuk toernooi!!!!!!!
Einde✪
Bram Nagtegaal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verslag Junior-Senior toernooi
Ik heb meegedaan met oma Bovenkerk. We moesten 3 wedstrijden spelen. Ik heb
toen steeds van de achterlijn geserveerd. En dat ging goed. De laatste wedstrijd
tegen Bram was spannend. We zijn 2e geworden. Ik vond het leuk om met oma te
tennissen. Ik was ook blij met het grabbelkadootje.
Pepijn Toorenburg, 10 jaar
-------------------------------------------Ook ik vond het erg leuk om mee te doen met het junior-senior toernooi.
Het is een fantastische ervaring om samen met je kleinzoon tenniswedstrijden te
spelen. Pepijn rende achter iedere bal aan en onze samenwerking verliep prima.
Dus opa’s en oma’s speel ook de volgende keer mee! Goed voor de conditie en het
is nog heel gezellig ook.
De dag was prima georganiseerd en complimenten voor beide heren ( Jaco Vijn en
Alexander Kos).
Pauline Bovenkerk (Oma van Pepijn )
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Interieurbetimmering

Cor Spekken
Openingstijden: di. dag-vrijdag 10-17 uur,
zat. dag 10-16 uur. Dorpsstraat 691,
Noord-Scharwoude. Tel. 06-11180071

• handgemaakte keukens
• meubelen en interieurs
Newtonstraat 23
Tel: 072-5347367

Heerhugowaard
Mobiel 06-53620353

www.corspekken.nl

Goede Voet Maaike
Pedicure / Diabetische / Reumatische voet
Voetreflex therapeute
ik werk vanuit mijn praktijk of bij u aan huis
Regthuisstraat 9
1724 SK Oudkarspel
Telefoon: 06-55822215
Website: www.goedevoet.nl
E-Mail: maaike@goedevoet.nl
Gediplomeerd lid van ProVoet
Landelijke organisatie voor de Voetverzorger / Pedicure

De Schakel
Schakel
De
De Schakel

D M B

Praktijk Klassieke Homeopathie
Praktijk Klassieke Homeopathie
Praktijk Klassieke Homeopathie

Dennis Mul Buitenwerken

Nicolle leijen
Zwanebloem 23
1724 XX Oudkarspel

T: 06-54974904
praktijk@deschakel.info
www.deschakel.info

Rozenstraat 23
1723 XP Noord-Scharwoude

aangesloten bij de bereopsvereniging NvkH. Consulten van NvkHgeregistreerde homeopaten worden door zorgverzekeraars geheel of
gedeeltelijk vergoed via uw aanvullende verzekering.

0226-343104 of 06-20161966
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Naam:

Job Goudsblom

Leeftijd:

9

Tennis je vaak?

2 of 3 keer per week

Heb je nog andere hobby’s?

Voetballen bij E1 (D.T.S.) en voetbal
kijken, sportweek meedoen

Welke muziek/artiest
vind je leuk?

Buitenlandse muziek

Wat kun je absoluut niet?

Tekenen

Wat is het lekkerste eten?

Wentelteefjes

Jouw favoriete afkorting
tijdens het internetten?

Job

Wat vind je het leukst op
school?

Gym + in de pauze: voetballen in
de kooi

Jouw lievelingsdier is?

Een ringstaartmaki

Waar zou je graag met
vakantie naar toe gaan?

Kreta

Wat wil je graag worden?

Voetballer

Als je één wens mocht doen
wat zou dat dan zijn?

Dat ik voetballer kan worden

Wat wil je nog eens overdoen? Competitietennissen met mijn
vrienden
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Clubkampioenschappen Enkel en Mixed 2013 Jeugd
Van zaterdag 1 juni tot en met 9 juni 2013 zijn de clubkampioenschappen enkel en mixed
2013 weer gespeeld op ons park. Dit jaar speelden voor het eerst de clubkampioenschappen
voor de jeugd `los´ van de senioren. De voornaamste reden was om er echt een jeugdweek
van te maken , de jeugd wedstrijdervaring op te laten doen voor de zomer en de deelname te
vergroten.
Het was een week met gelukkig fantastisch weer, waardoor alle wedstrijden tijdig gespeeld
konden worden. In totaal waren er 129 inschrijvingen, zijn er 172 wedstrijden gespeeld
waarin werd gestreden om 352 sets, waar 3061 games voor nodig waren en dat alles in
12096 minuten.
Langs deze weg willen wij Woud Wormer BV en Dennis Mul schilderwerken nogmaals
bedanken voor het beschikbaar stellen van de prijzen voor de jeugd.
Mike en Dennis bedankt!
Onderstaand een overzicht van de winnaars van 2013
Mix t/m 10 jaar

Maika Vijn en Job Goudsblom

Mix t/m 12 jaar

Pleun Kramer en Daan Tuijnman

Mix t/m 14 jaar

Sammy IJdo en Rob Kramer

Mix t/m 17 jaar

Esmée Biersteker en Tim de Boer

Jongens enkel t/m 10 jaar

Job Goudsblom

Jongens enkel t/m 12 jaar

Jens Hof

Jongens enkel t/m 14 jaar

Wesley de Lange

Jongens enkel t/m 17 jaar

Martijn Verseveld

Meisjes enkel t/m 10 jaar

Ilse Groojes

Meisjes enkel t/m 12 jaar

Pleun Kramer

Meisjes enkel t/m 14 jaar

Anouk Bullooper

Meisjes enkel t/m 17 jaar

Esmée Biersteker

Iedereen bedankt voor jullie deelname en de winnaars gefeliciteerd met de behaalde prijzen.
De Jeugdcommissie
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