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Zil’s Kitchen
Uw adres voor:
Kooklessen
Kookworkshops
Catering
Kok aan huis
Gediplomeerd voedingsadviseur
Daarnaast kunt u bij mij terecht voor verschillende
soorten producten en ingrediënten die in de keuken
van Zil’s Kitchen worden gebruikt zoals olijfolie van
de tap en zelfgemaakte crèmeux de balsamico.

Nieuwsgierig geworden?
Bel dan eens vrijblijvend met Zilla,
telefoon 06-53431973, of neem eens
een kijkje op www.zilskitchen.nl

Uitbundig koken is Uitbundig het Leven vieren!
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LUNCHROOM CAFETARIA

’t Bunkertje
Snacks - Lunch - Diner

Welkom bij

&

Lisa Aeron
Betrouwbaar
Persoonlijk
Servicegericht
Toegankelijk

www.actusnotarissen.nl
Alkmaar 072 - 502 44 55 Amsterdam 020 - 577 75 55 Heerhugowaard 072 - 571 80 16 Hoorn 0229 - 21 11 21
Purmerend 0299 - 41 19 11 Zaandijk 075 - 647 05 70 Zuid-Scharwoude 0226 - 31 50 41

Edwin Ooijevaar
Looptrainer

06 - 10 500 653
info@loopschoolstapvoorstap.nl
www.loopschoolstapvoorstap.nl
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Goede Voet Maaike
Pedicure / Diabetische / Reumatische voet
Voetreflex therapeute
ik werk vanuit mijn praktijk of bij u aan huis

Openingstijden: dinsdag-vrijdag 10-17 uur,
zaterdag 10-16 uur. Dorpsstraat 691,
Noord-Scharwoude. Tel. 06-11180071

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

Als je de essentie kent, heb je de klacht niet meer nodig
Nicolle Leijen
Zwanebloem 23
1724 XX Oudkarspel

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

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH. Consulten van
NVKH-geregistreerde homeopaten worden door zorgverzekeraars
geheel of gedeeltelijk vergoed via uw aanvullende verzekering.

Interieurbetimmering

Cor Spekken

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

Heerhugowaard
Mobiel 06-53620353

www.corspekken.nl

6

7

8

9

10

11

Kopij data clubblad
De kopijdata voor 2016 zijn:
Blad 2 – 10 mei
Blad 3 – 30 augustus
Blad 4 – 25 oktober

Introtoernooi 2016
Zondag 3 april houden wij weer het zo gezellige introtoernooi.
Wat we gaan doen houden wij nog even geheim maar zet deze datum
alvast in je agenda, want je mag dit niet missen. Tot dan!!
De wedstrijdcommissie

Thematoernooi op zaterdag 30 april
Wegens omstandigheden heeft het thematoernooi in 2015 niet plaats kunnen vinden,
maar in 2016 gaan we er weer vol voor!!
Op zaterdag 30 april zal het park goed fout worden aangekleed.
Eerst zullen op ludieke wijze de wedstrijden worden gespeeld en
daarna zal geheel in het thema “Goed Fout” een aansluitende
feestavond van start gaan.
Noteer de datum 30 april alvast in de agenda, want wat hier
allemaal gaat gebeuren wil je echt niet missen!!
Ga naar de website tvtulp.nl en schrijf je alvast in!!

Kassabonnenaktie keurslager Laus Klaver
Wist je dat als je de kassabon van Laus Klaver bij de Tulp inlevert dat de
club 10 % van de aankoop krijgt gratis en voor niets.
Dit is dus een leuke actie van de keurslager.
In de kantine naast de bank hangt een groene brievenbus. Je kunt
daar de aankoopbonnen inleveren. Alvast bedankt.

Nieuw in de
kantine: vanaf april
2016 vers geperste
sinaasappel-sap
hele seizoen

het

verkrijgbaar.

Nieuwe kassa voor de Kantine in 2016
Een nieuw jaar en dus ook enkele veranderingen.
Er is een nieuwe kassa. Dit betekent dat er niet meer gerekend
hoeft te worden. De kassa rekent alles uit nadat de bestelling
aangeslagen is. De bediening wijst voor zich, maar er zal
gelegenheid zijn om hem desgewenst te proberen tijdens het
ophalen van de pasjes. Daarna is er de keuze tussen de volgende
betalingswijzen:
-contant
-contactloos met bankpas
-pinnen
Verder zijn we bezig met een nieuw koffiezetapparaat. De oude is aan vervanging toe na
bijna 90.000 kopjes. We hopen dat hierdoor de smaak van de koffie ook verbetert...
We hopen natuurlijk weer op een gezellig jaar met veel gezellige dagen en mooi weer!!
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Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
In het kader van onze horecavergunning is het verplicht dat per dienst minimaal 1 van de
barvrijwilligers het certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) dient te bezitten.
Dit moet aangetoond worden door middel van een certificaat dat in de kantine aanwezig moet zijn.
Als je het certificaat nog hebt vanuit het verleden dan willen we je vragen deze in te scannen en te
mailen naar kantinecommissie@tvtulp.nl of een kopie in de brievenbus in de kantine te doen
Mocht je het certificaat niet of niet meer hebben dan kan je via http://www.nocnsf.nl/iva "examen"
doen om het certificaat (opnieuw) te behalen. Het examen duurt ongeveer 10 minuten.
Als je de eerste keer niet slaagt, kan je meteen daarna opnieuw examen doen.
Na de test graag het certificaat naar jezelf EN kantinecommissie@tvtulp.nl laten mailen.
Tip: lees voor het beantwoorden van de vragen de informatie even door.
Alvast bedankt namens het bestuur en de kantinecommissie

Ook nog even de belangrijke punten van de kantinediensten
-

-

Tijdens het uitoefenen van de kantinedienst is het niet toegestaan alcoholische dranken
te nuttigen.
Koffie/thee en maximaal 2 alcoholvrije dranken mogen gedronken worden.
Eten/snoep etc. zal gekocht moeten worden of van huis meegenomen.
Het is niet toegestaan voor kinderen/jongeren beneden de 18 jaar achter de bar
aanwezig zijn.
In alle gevallen is het uiteraard niet toegestaan om alcohol te schenken aan iedereen die
nog geen 18 jaar is. Bij twijfel dient er naar een identiteitsbewijs gevraagd te worden.

Wat te doen tijdens/na kantinedienst:
-koelkasten bijvullen
-aanrecht leeg achterlaten/vaatwasser aanzetten
-bar en tafels afnemen
-geld tellen en in de kluis opbergen
-alle lichten uit (denk aan de kleedkamers/wc)
-alarm aan, deur op slot
-sleutel dezelfde avond bij Spoorstraat 20 in de bus gooien.
Vergeet niet om te genieten van je kantinedienst waardoor jij en je medeleden in staat zijn om
van een drankje en hapje te genieten.

Heb je al een kijkje genomen bij de webshop van de Tulp?
Leuke aanbiedingen!
Klik via de Tulpsite op de webshop (links boven)

Pasjes afhalen seizoen 2016
Je kunt vrijdag 18 maart van 19.00 tot 20.00 uur of zaterdag
19 maart van 11.00 tot 12.00 uur je pasje ophalen in de kantine
van TV Tulp.
Wellicht overbodig, maar zeker niet onbelangrijk:
om de pas in ontvangst te nemen moet het lidmaatschap
bedrag voldaan zijn en een eventuele kantinedienst zijn
geregeld.
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Tip van Bastiaan
Het nieuwe tennisseizoen staat weer voor de deur, van wintertennis naar zomertennis, van
binnen naar buiten.
Zorg dat je goed voorbereid aan het nieuwe seizoen start.
Materiaal:
Allereerst zorg je dat je je racket zomerklaar hebt: je snaren zijn opnieuw bespannen
en je grip is vernieuwd, uiteraard is je schoeisel in orde om op gravel of kunstgras te acteren.
Opwarmen:
Aan het begin van iedere training en vóór iedere wedstrijd is het belangrijk dat je je ongeveer
10 minuten opwarmt. Om mee te beginnen kun je loopoefeningen (sidesteps, vooruit,
achteruit etc. ) en alle mogelijke coördinatie-oefeningen doen.
Ook altijd beginnen met minitennis, net als de pro’s. Maak wel je hele swing af tijdens het
minitennissen!
Als je net begint met zweten weet je dat je goed opgewarmd bent.
Hierdoor voorkomen we blessures. Bovendien ben je na het opwarmen fysiek en mentaal
optimaal voorbereid op de belasting die in de training of wedstrijd volgt.
Goed inspelen:
Over het algemeen is het belangrijk dat je ontspannen, langzaam en ritmisch met het
inspelen begint. Daarbij speel je de ballen in het begin ruim over het net, dus zonder risico.
Dat geldt voor alle slagen, dus voor de forehand, de backhand, volleys, smashes,
returnslagen en voor het serveren. Je maakt een heel bewust verschil tussen de ontspannen
slagen bij het inspelen en de snelle bewegingen tijdens een wedstrijd. Langzaam ga je dan
tijdens het inspelen de ballen sneller, preciezer en met meer risico spelen om te kijken 'hoe
het vandaag gaat'. Het gevoel voor deze overgang moet je op je eigen manier ontwikkelen.
Naast de fysieke kant van het inspelen moet je je tegelijkertijd ook mentaal voorbereiden op
de komende training of wedstrijd. Dus ook het ontwikkelen van focus en concentratie maken
deel uit van het inspelen.
Voor een wedstrijd mag je maximaal vijf minuten inspelen. Dat is niet veel tijd om alle slagen
even uit te proberen. Daarom is het vaak een goed idee om ongeveer een uur voordat de
wedstrijd begint al vast een kwartier in te spelen met een team- of trainingsgenoot.
Of even in de oefenkooi.
Niet vergeten: Vóór het inspelen eerst opwarmen met minitennis!
Succesvol tennis:
Succesvol tennissen betekent ten eerste rally’s winnen, en daarmee games, sets en
wedstrijden. Dit is het uiteindelijke doel van de tactiek, techniek, wedstrijdvoorbereiding,
training enzovoort.
Maar tennissen doe je vooral voor je plezier. Als je plezier tijdens een wedstrijd hebt beleefd,
maakt het niet uit of je gewonnen of verloren hebt. Daar hoort vechten voor de winst ook bij.
Het is een geweldig gevoel om met 7-6 in de derde set van een tegenstander te winnen die
even goed of beter is dan jij en te herkennen dat je veel of misschien wel alles hebt gedaan!
Natuurlijk is dat in de praktijk niet eenvoudig. Niet alleen loop je vaak tegen je eigen grenzen
aan, maar je tegenstander zal ook vechten voor zijn/haar succes. Zelden kom je een
tegenstander tegen die graag zonder verweer ten onder gaat; iedereen zal altijd alles
proberen om zijn/haar spel aan te passen aan het jouwe.
Je bent dus op jezelf aangewezen. Probeer daarbij niet steeds indruk te maken met 'mooie'
slagen en met elke bal een winner te slaan, dan zul je niet snel winnen. Creativiteit,
vechtlust, uithoudingsvermogen, tactisch inzicht, sterke zenuwen en de goede inschatting
van je eigen techniek zijn veel belangrijker. Alleen de succesvolle afronding van de laatste
rally (zonder dat het uitmaakt of die elegant, snel, riskant of voorzichtig was) is voor de
uitkomst van de wedstrijd cruciaal.
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Tennis in je hoofd:
Voor, tijdens en na wedstrijden hoor je vaak uitspraken als: Vandaag liep het echt helemaal
niet. – Ik mis steeds de makkelijke ballen. – Ik weet wat ik verkeerd doe, maar tijdens de
wedstrijd kan ik het niet omzetten. – Tegen mij speelt ze altijd haar beste tennis. – Bij zoveel
wind kun je gewoon niet winnen.
Zulke uitspraken maken duidelijk dat bij tennis niet alleen fysieke, technische en tactische
aspecten belangrijk zijn, maar dat ook psychologische processen meespelen.
Er zijn spelers die altijd van een bepaalde tegenstander verliezen, ook als die tegenstander
misschien lager op de ranglijst staat. Veel spelers spelen slecht als ze favoriet zijn, maar juist
goed als ze de underdog zijn. Te grote nervositeit leidt tot concentratieverlies, maar té
ontspannen op de baan staan kan ook negatieve gevolgen hebben. Afhankelijk van de stand
- als men voor staat, of tijdens een tiebreak - verkrampen sommige spelers. Of ze laten zich
door omstandigheden afleiden; toestand van de baan, het weer, toeschouwers enz. Weer
andere spelers verliezen hun zelfbeheersing als er iets onverwachts gebeurt.
Deze voorbeelden laten zien dat tennis een sport is die, als je hem op wedstrijdniveau
beoefent, mentaal veeleisend is en belastend kan zijn. Dit heeft vooral te maken met de
structuur van de tennissport: de urenlange confrontatie met één tegenstander, de hoge
technische vereisten en de specifieke manier van tellen, waardoor er vaak dramatische
spelsituaties ontstaan.
In de praktijk komt het dus regelmatig tot verschillende psychologische problemen:
angst/stress, gebrek aan zelfvertrouwen, concentratieverlies en verlies van zelfbeheersing.
Daarom:
Denk en handel positief!!

Tennis is een moeilijke sport, waarbij naast technische, tactische en fysieke vaardigheden
ook mentale vermogens een grote rol spelen.
Ieder van ons is het wel eens overkomen dat we ons tijdens een wedstrijd niet goed voelden,
omdat we met een lastige situatie worstelden. De sleutel tot succes bij zo’n probleem is de
situatie (hoe lastig of hopeloos die ook mag lijken) als uitdaging te zien.
Zo zou het er bijvoorbeeld in je hoofd aan toe kunnen gaan: Ik tennis gewoon graag en wil
ook deze moeilijke situatie de baas worden. Of: Wat kan mij nou gebeuren? Ik zou de
wedstrijd kunnen verliezen, maar dan is er nog geen man overboord, zolang ik er vol voor
gegaan ben. Of: Ik zal knokken tot ik omval en ervoor zorgen dat ik in elk geval een
plezierige partij speel. Of: Ja, het weer vandaag ligt me niet en mijn slagen willen vandaag
niet echt komen en mijn tegenstander heeft vrij veel geluk met ballen op de lijn, maar daar
moet ik gewoon overheen stappen en toch proberen het beste uit mezelf te halen.
Dat klinkt makkelijker dan dat het in de praktijk is. Als je deze zinnen tegen jezelf zegt,
probeer jezelf er ook van te overtuigen, geloof er in en probeer het zo te voelen. Vergeet een
mindere bal en ga weer voor het volgende punt. Als het je lukt om je deze houding stap voor
stap eigen te maken, zul je duidelijk meer succes en plezier hebben.
Succes en veel tennisplezier dit seizoen!!
Sportieve groet, Bastiaan 06-19602248
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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

Autoservice Bakker,
al 25 jaar uw vertrouwde adres voor uw auto
Autoservice - Autoverkoop - Autolease
Oostelijke Randweg 4
Noord-Scharwoude
Tel. 0226-312891

Dorpsstraat 598
1723 HJ Noord-Scharwoude
Tel. 0226-317606

Dorpsstraat 19 Broek op Langedijk Tel. 0226-75 29 27
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De adverteerder onder de loep
Tuincentrum Schoutenbos!

Wij Alinda, Heidi en Yvonne Schouten (al jaren lid van onze mooie vereniging de Tulp)
hebben per 1 februari 2015 een tuincentrum overgenomen in Warmenhuizen.
Tuincentrum Warmenhuizer Bos werd Tuincentrum Schoutenbos!
Heidi en Alinda werkten er al vele jaren en Yvonne is er bij gekomen om de boekhouding en
administratie te gaan doen. Verder doen we veel samen, zoals inkopen van groen en
decoratie artikelen.
Alinda en Heidi gaan elke week naar de veiling om op de klok te veilen. Het is dan vroeg
dag, ze gaan dan om vier uur richting Naaldwijk.
Nu 1 jaar verder kunnen we zeggen dat het een goede stap is geweest. We hebben het
tuincentrum langzaam naar onze wensen ingevuld en hopen zo een breed publiek te
trekken.
Samen met ons vijf man personeel proberen we voor deskundigheid en klantvriendelijkheid
te staan.
We hebben veel buitenplanten, struiken en bomen.
Binnenplanten en potterie.
Een dierenafdeling
Stek en perkgoed uit eigen kwekerij!
En een leuke cadeau afdeling.
Tuingereedschap enz.
Kom eens gezellig langs. De koffie staat altijd klaar.
Tot ziens op de baan of in de winkel.
Groetjes Alinda, Heidi en Yvonne Schouten.
Tuincentrum Schoutenbos
Adres: Kanaalweg 16, 1749 CE Warmenhuizen
Telefoon:0226 392 694
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www.bakkerijjonker.nl

Hier kan uw
advertentie
komen te staan
20
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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 Muda
Sportblessure, revalidatie na een
operatie, trainen gedurende en na
de chemokuren, stuitpijn,
schouderbeperkingen, een rug die
stijf en pijnlijk blijft, etc.?
Daar hebben onze therapeuten de
passende behandeling voor.

www.fysiotherapiemuda.nl
Like ons op facebook Fysiotherapie Muda
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Willem de Zwijgerstraat 14 - Noord-Scharwoude
Telefoon 0226 - 314574

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

LAUS KLAVER
Keurslager

STUDIEBEGELEIDING

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

Bijles in alle vakken;
Studiebegeleiding en hulp bij plannen en leren;
Examen- en citotraining;
Hulp bij dyslexie en dyscalculie;
Begeleiding van l.l. met autisme e.d.;
Begeleiding v l.l. in het basisonderwijs;

en service
kracht!

Van 1 tot 500 personen
Dorpsstraat 550

Noord-Scharwoude

Studiebegeleiding voor leerlingen in alle leeftijden door professionele
leraren uit voortgezet- en basisonderwijs in Broek op Langedijk en
Oudkarspel.

Tel. 0226 - 313076

Tel: 0642183993
E-mail: info.studiecentraal.nl
Website: www.studiecentraal.nl

Dorpsstraat 714, 1724 NR Oudkarspel - tel. 0226-314218
Openingstijden Oudkarspel:
Maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur en
zaterdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.
Voorburggracht 204a, 1722 GV Zuid-Scharwoude - tel. 0226-314218
Openingstijden Zuid-Scharwoude:
Maandag vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur en
zaterdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.

www.spaansenbloemen.info
bestellen@spaansenbloemen.info
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Get the Picture voor:

Fotografie
Huwelijk
Producten
Kinderfeestje
Zwangerschap
Studio Fotoshoot


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

Adres Studio:
Dorpsstraat 726 | Oudkarspel
1e verd. Kaijer Colors@Home
06.20553257
ilona@getthepicture.nu

WOUD
Woud Wormer BV
Funderingstechniek

- rijplaten (kunststof / staal)

- heien en trekken stalen damwanden

- schotten (Azobé / staal)

- realisatie kademuren, beschoeiingen,

- stalen damwand

steigers, dukdalven en waterkeringen

- tijdelijke staalconstructies

- (de)montage stempelconstructies

- balkstaal & buizen

- trekken van heipalen

- (koppelbare) pontons

- tijdelijke brugoplossingen

- bruggen

- waterwerken

Posters
Brochures
Advertenties
Geboortekaartjes

www.getthepicture.nu

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

Vormgeving

Industrieweg 63
1525 RD Westknollendam
Tel. 075 - 628 58 53
Fax 075 - 621 91 41
www.woud.nl
info@woud.nl
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Van de Jeugdcommissie
Het nieuwe tennisseizoen staat weer voor de deur en de jeugdcommissie gaat er dit jaar weer
met frisse moed tegenaan. De jeugdcommissie bestaat momenteel nog maar uit 5 personen. Na
een aantal jaren trouwe dienst hebben we in de winterstop afscheid genomen van Marielle.
Marielle onwijs bedankt voor jouw inzet! Ondertussen raken we nu wel enigszins overbelast,
waardoor we een dringende oproep doen voor 1 à 2 extra JC leden. Dus:
ALS HET JE LEUK LIJKT OM JE AAN TE SLUITEN BIJ DE JEUGDCOMMISSIE, LAAT HET
MIJ DAN WETEN.
Afgelopen jaar heeft de JC het beleidsplan voor de komende jaren gebruikt als lijdraad om onze
ideeen verder uit te werken. Speerpunten in het beleidsplan zijn o.a. ledenbehoud & werving,
prestaties van de jeugd en uiteraard het plezier dat voorop staat. Met de DEEN aktie van
afgelopen 2 jaar hebben we een aardig budget gecreëerd. Er is een start gemaakt met de
opfrisbeurt van de tenniskooi; de muur heeft een nieuwe verflaag gekregen en we zijn nog
bezig om dit verder op te leuken met belijning en grafittie. Helaas stuitte het opknappen van de
vloer op meerdere technische problemen en het aanleggen van een kunstgrasvloer bleek een te
duur alternatief. Mochten er nog leden zijn die de JC met een passende oplossing kunnen
helpen, meld je dan graag even aan. We zijn nog in overleg wat we met het resterende budget
gaan doen.
Op Valentijnsdag vond de jeugdtombola plaats. Om 10:30 uur hadden zich een 25 tal
jeugdleden zich gemeld om met elkaar te strijd aan te gaan. Ondanks dat het weer ons een
beetje in de steek liet, maakten de kinderen er een mooie happening van. Er werd fanatiek
gestreden en er waren mooie rallies te zien. Om 13:00 uur sloten we af. Iedereen die geweest
is, ook de ouders, bedankt voor jullie komst!

Op 6 maart slaan we weer af met de eerste wedstrijden van de tenniskids Worldtour, voor de
rode en oranje teams. Dit jaar is er een kleine wijziging in de opzet. In plaats van iedere eerste
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zondag van de maand zijn er nu in totaal 7 speeldagen ingepland.
Tussen haakjes staan de keren dat we (H)ost zijn en er bij TV TULP wordt gespeeld:
6(H) en 20 maart
3 en 24 (H) april
22 mei (H)
12 en 26 (H) juni
Doe je voor het eerst mee aan de Worldtour of wil je nog eens nalezen hoe een en ander in zijn
werk gaat, check dan even www.tenniskids.nl
Voor vragen of opmerkingen kun je ook een email sturen naar jeugdcompetitie@tvtulp.nl
Naast de worldtour zijn we ook weer vertegenwoordigd in de groene en gele competities, welke
gespeeld worden op woensdagmiddag (groen), vrijdagmiddag, zaterdag en zondag (geel). In
totaal zijn er 35 kinderen ingeschreven, verdeeld over 7 teams.
Op 26 maart zal het WhoZnext team samen met de jeugdcommissie weer een openingstoernooi
voor de jeugd organiseren. Elders in het clubblad staat de uitnodiging, twijfel niet en geef je snel
op, het wordt een gezellige middag!
In de agenda Jeugd 2016 verderop in dit blad kun je lezen welke aktiviteiten er dit jaar nog meer
georganiseerd worden.
Vergeet verder niet je pasje op te halen (of te laten ophalen) in de kantine op vrijdag 18 maart
tussen 19:00 – 20:00 of zaterdag 19 maart tussen 11:00 tot 12:00. Let op! Je mag officieel
zonder je pasje geen gebruik van de banen maken of meedoen aan de competitie en
toernooien!
Als laatste wenst de jeugdcommissie jullie veel tennisplezier bij de Tulp in 2016 en dat jullie met
plezier meedoen aan de door ons en door andere verenigingen georganiseerde evenementen.
Namens de jeugdcommissie, Arne Siewertsen (06-2707 8865), jeugdcommissie@tvtulp.nl

Jeugd competitie 2016
Ook in 2016 gaan we met de jeugdleden van TV TULP weer competitie spelen. Net als vorig
jaar wordt er door de jeugdleden gespeeld in Geel, Groen, Oranje en Rood.
GELE COMPETITIE:
De Gele jeugdleden (oudste jeugd) speelt in de categorie 11 t/m 14 jaar of 11 t/m 17 jaar en
wordt gespeeld op vrijdag, zaterdag of zondag in de maanden april en mei.
Teamindeling voorjaarscompetitie Geel:
Vrijdag
Jongens t/m 14 jaar (coach Esmeé Kraay)
Jens van Stipriaan
Daan Tuijnman
Sten Siewertsen
Laurens Hale
Job Goudsblom
Jongens t/m 14 jaar (coach Romilda Tuijnman)
Owen Bakker
Niek Goos
Luuk Tuijnman
Mike Perton
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Meisjes t/m 17 jaar (coach Helma Niesten)
Anke Dekker
Xajenne de Jong
Emma Niesten
Manon Mettes
Zaterdag
Jongens t/m 17 jaar (coach Rick/Jolanda Muileboom)
Jim Schoon
Joshua Schouten
Toin Muileboom
Thomas Kooy
Max Mettes
Bas Vorstenbosch
Meisjes t/m 17 jaar (coach Lida Hale)
Britt Hale
Noortje van Schagen
Anouk Bullooper
Myrthe Naberman
Anne Veldman
Zondag
Jongens t/m 17 jaar (coach Irma van Stipriaan)
Frenk van Stipriaan
Tim Mulder
Wesley de Lange
Niels Weidema
Invallers: Jens Hof en Thomas van Orden
GROENE COMPETITIE:
In Groen hebben we dit jaar 3 teams die mee doen aan de woensdagmiddag competitie.
De speeldata voor de voorjaarscompetitie zijn:
Woensdag 6 april
Woensdag 13 april
Woensdag 20 april
Woensdag 11 mei
Woensdag 18 mei
Woensdag 25 mei
Woensdag 1 juni
Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games. Per competitiewedstrijd worden er 4
enkelspelen gespeeld en 2 dubbels.
Teamindeling voorjaarscompetitie Groen woensdagmiddag:
Kevin Perton
Femke Al
Noa Ambagtsheer
Luna Mul
Charley Swager
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N.B.: VERGEET NIET DE COMPETITIEBIJDRAGE OVER TE MAKEN
(geldt voor Geel en Groen). De kosten voor de competitie bedragen € 12,50 per persoon. Het
bedrag van € 12,50 dient vóór 1 april gestort te worden op rekeningnummer NL66 RABO 0346
6688 16 t.n.v. TV Tulp o.v.v. jeugdcompetitie 2015 en de naam van uw kind.
WORLDTOUR ORANJE:
Kinderen die in Oranje spelen zijn tussen de 8 en 11 jaar oud, jongens en meisjes door elkaar.
Er worden zowel enkels als dubbels gespeeld, dit wordt door het computerprogramma
(Tenniskids) samengesteld. Oranje speelt partijen om 2 gewonnen tiebreaks tot de 7 punten,
maar wel met 2 punten verschil. Serveren mag zowel bovenhands als onderhands, als de bal
maar niet eerst stuit.
Aan het einde van de dag is er een vereniging poule-winnaar.
Teamindeling Worldtour Oranje:
Team Oranje 1
Team Oranje 2
Gijs Nagetegaal
Anouck Reijnders
Suus Koning
Janis Mul
Roos Berkhout
Eef Eppenga
Lieke Hommers

Nikki Beers
Joep Swager
Bart Geertzema
Tycho Muda
Tim van de Weide

WORLDTOUR ROOD:
Kinderen van 5 t/m 9 jaar spelen in Rood met jongens en meisjes door elkaar. Bij aankomst
worden alle aanwezige (rode) kinderen ter plekke in 2 groepen verdeeld die door elkaar en
tegen elkaar spelen. Er worden alleen enkels gespeeld. Rood speelt korte partijtjes om wie het
eerst 7 punten heeft gehaald. Serveren om de beurt en mag onderhands en bovenhands, maar
niet eerst stuiteren.
Teamindeling Worldtour Rood
Mara Perton
Sarah Kluft
Meike Tromp
Maickel Jong
Wende Baron
Voor zowel Rood als Oranje wordt er gespeeld op zondagochtend. De speeldata die door de
KNLTB zijn vastgesteld voor 2016 zijn:
6 en 20 maart
3 en 24 april
22 mei
12 en 26 juni
Allemaal heel veel succes in de competitie!
Met sportieve groet,
Jeugdcommissie TV TULP
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Inkoop – verkoop –onderhoud –apk

Printjes?
Ik ga naar de
Drukkerette!

• GRATIS LEENAUTO!
• Ook schade’s aan uw
auto lossen wij van
A t/m Z voor u op
• Vooraf wordt er
altijd een prijs met
u afgesproken
• RDW - erkend
GRAAG TOT ZIENS!

Dit is Sofie! En zij gaat voor prints
naar de Drukkerette.
Vriendelijk en vakkundig geholpen...
en uiterst betaalbaar!
D e M o s s e l 4 - 1 7 2 3 H Z N o o r d - S c h a r w o u d e Te l : 0 2 2 6 - 4 5 3 5 5 8
M o b i e l : 0 6 5 1 - 1 6 4 2 4 1 W e b s i t e : w w w. m a r c o s c h u y t . n l

Kijk voor alle diensten en services op drukkerette.nl
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Cor Schuit
Werfstraat 7
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