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Beste leden,
Als u dit clubblad leest is Open Tulp 2018 in volle gang.
Zoals u heeft kunnen zien op het park is er de laatste maanden veel gebeurd. Het interieur in
de kantine is nu voor elkaar en ziet er mooi en fris uit. De parkentree is vergroot waardoor we
nu veel meer fietsen kwijt kunnen en de verlichting is nu helemaal vernieuwd. De dames
Schoutenbos hebben de beplanting verzorgd.
Ook hebben we nieuwe houten banken op het park staan voor de toeschouwers. Deze zijn
gemaakt door Cor Spekken (in zijn werkplaats) samen met Sjaak Dekker en Jan Kos. Het hout
is grotendeels gesponsord door Pont Meijer. Veel dank hiervoor.
De groene kunststof bankjes op de banen zelf zijn wij ook aan het vernieuwen; u kunt hiervoor
een naamplaatje sponsoren (75 euro); hoe leuk is het als jouw (team)naam er op staat.
De (G)ouden Tulp is net achter de rug met fantastisch weer, mooie wedstrijden en alle
avonden heerlijk eten. Dit alles, en 15% meer deelnemers dan vorig jaar maakten dat het een
heel geslaagd toernooi was. De baan- en kantinecommissie hebben deze week overuren
gedraaid; het was allemaal top geregeld, dank hiervoor.
Op de finaledag 10 juni jl. zijn ook de kampioenen van de voorjaarscompetitie gehuldigd. Dit
jaar waren dat vijf teams, van harte gefeliciteerd!
Ook het Open Tulpje (ons jeugd toernooi) komt eraan (week 27) daar kun je je nog voor
inschrijven. Ook de sponsormiddag en Ladies Day worden weer hele gezellige evenementen.
De clubkampioenschappen dubbel beginnen 7 juli, de inschrijving staat open, doet allen mee!!
Veel tennisplezier toegewenst en tot ziens op de baan,
Namens het bestuur,
Voorzitter Rick Muileboom
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0226-‐797940	
  /	
  info@fysiotherapiemuda.nl	
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  www.fysiotherapiemuda.nl	
  

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
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!

Verzekeringen - Hypotheken - Financieel Advies

Al meer dan 25 jaar betrokken,
onafhankelijk en deskundig.

www.bbassurantieservice.nl

0226-315092
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16 juni t/m 24 juni

Open Tulp

22 juni

Sponsormiddag/avond

23 juni

Feestavond Open Tulp

29 juni

Ladies Day

7 t/m 15 juli

Clubkampioenschappen dubbel

21 juli

“We luiden de vakantie in” toernooi

21 juli t/m 2 september

Zomervakantie

11 t/m 19 augustus

Oostakkertoernooi (TC Langedijk)

6 september

Ladies Day (TC Langedijk)

8 t/m 16 september

Ientje Toe (TC Langedijk)

14 september

Start najaarscompetitie

19 t/m 30 september

Clubkampioenschappenen enkel en mix

22 september

Sluitingsdatum inschrijving winterbanen

14 oktober

Eindtombola 16.00 tot 24.00 uur

15 oktober

Start winterseizoen

27 november

Algemene Ledenvergadering 20.00 uur
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Kampioenen Competities 2017-2018
Najaarscompetitie 2017
In 2017 heeft er 1 team deelgenomen aan de
Najaarscompetitie (vrijdagavond)
Een jaar ervoor waren dat er nog twee.
Deze competitie wordt gespeeld in de maanden
september en oktober en is in het land sterk groeiend.
Inschrijven kan nog tot 1 juli.
Regionale Winter Buiten Competitie 2017/2018
Aan deze competitie –gespeeld in de maanden november t/m maart hebben de afgelopen
winter wederom 4 team deelgenomen.
Daarvan zijn er twee kampioen geworden:
1. Gemengd Dubbel 30+ zaterdagavond 1e klasse TULP 1
Miriam Coenraads, Joyce Mul, Mariëlle Siewertsen, Susanne Tromp,
Gert Coenraads, Arne Siewertsen, Arno Koster
2. Gemengd Dubbel 30+ zaterdagavond 1e klasse TULP 3
Natalie Rempt, Gaby Boersen, Petra van Leeuwen,
Alex Rempt, Patrick Kuipers
De inschrijving voor deze competitie is nog open.
Teams of spelers kunnen zich hiervoor aanmelden tot 1 september.
Voorjaarscompetitie 2018
De bekendste van de competities is de Voorjaarscompetitie. Dit jaar hebben er nog maar 25
teams (23 senioren- en 2 jeugdteams) aan deze competitie deel genomen; vorig jaar waren
dat er nog 31.
Van deze 25 teams zijn er vier op een laatste plaats geëindigd. Twee teams waren nieuw
gevormde teams (Yvonne Groen, Irma van Stipriaan) en één team (Lea Perotti) was te hoog
ingedeeld.
Waren er vorig jaar nog vier kampioenen, dit jaar zijn het er vijf geworden:
1. Gemengd 11-17 jaar vrijdagmiddag 2e klasse TULP 1 (Claudia Jong)
Noortje van Schagen, Cléo Kuiper, Laurens Hale, Jens van Stipriaan, Thomas Kooy
Dit team heeft al zijn wedstrijden gewonnen!
2. Heren Dubbel 50+ zaterdag 3e klasse TULP 1 (Frans Steenstra)
Peter Roet, Rinze Jonkman, John Boersen, Rob Engel, Dick Hogervorst, Jos Broersen,
Mario Perotti, Gerard Balder
3. Gemengd Dubbel 35+ Zaterdag 4e klasse TULP 1 (Maroesja Beers)
Maroesja Beers, Carla Dekker, Elly Nolten,
Michael Peereboom, Klaas Tromp, Mike Woud, Ben Nolten
Dit team heeft al zijn wedstrijden gewonnen!
4. Heren 17+ Zondag 1e klasse TULP 1 (Rick Muileboom)
Rick Muileboom, Gijs Harpenau, Jeffrey Jonker, Thomas Biersteker, Richard
Muileboom, Niels Engel, Mathieu Bartman
Dit team is vorig jaar naar de 1e klasse gepromoveerd en nu voor de 2e
achtereenvolgend jaar kampioen geworden!
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5. Gemengd Dubbel 35+ Zondag 4e klasse (Miranda Keppel)
Miranda Keppel, Elly Duk, Astrid Piepers
Hans Keppel, Ivo de Lange, Geoffrey Hoorn, Marcel Ambagtsheer
Dit team heeft al zijn wedstrijden gewonnen!
Van harte proficiat met het behaalde kampioenschap.
De vijf kampioenen zijn zondag 10 juni gehuldigd.
Uit onze vereniging waren er geen aanmeldingen voor de 8/9 competitie en de
zomeravondcompetitie gekomen.
Inschrijving voor de Voorjaarscompetitie, de 8/9 competitie en de zomeravondcompetitie
kan tot 15 november.
De vijf kampioenen van de voorjaarscompetitie zijn zondag 10 juni gehuldigd.
Winfried Kevenaar
Verenigings Competitie Leider
===========================================================================

Veteranen 1 schrijft historie

Na meer dan 25 jaar is het team Veteranen 1 dit jaar eindelijk kampioen geworden. Een
historische gebeurtenis. Al die jaren hebben diverse prominenten uit de club deel
uitgemaakt van het team. Maar nooit lukte het om het kampioenschap binnen te halen. Ook
niet onder de vorige legendarische captain Theo Mars zaliger. Team Veteranen 1 werd zelfs
een tijd Veteranen 2, ook al was het team in onderlinge wedstrijden altijd sterker dan dat
andere Veteranen-team.
Na het aantrekken van nieuw spelersmateriaal (het team van Dick Hogervorst, John Boersen,
Jos Broersen, Rinze Jonkman en Frans Steenstra werd versterkt met Mario Perotti, Peter
Roet en Rob Engel) en fanatiek trainen is het dan toch gelukt. We hebben NoordEnd alle
hoeken van de baan laten zien, Hyppo wenste dat ze ons nooit tegen waren gekomen en
Santana is blij dat we volgend jaar een klasse hoger gaan spelen. Hoogtepunten deze
onvergetelijke competitie waren:
- De snoeiharde ballen van Rinze in de tramrails, het loopvermogen van Dick, de
effectvolle slicebackhand van Mario, de vastheid van Peter, de mooie solide service
van Jos en de venijnige volleys van John.
- De kampioenswedstrijd van Rob Engel en gastspeler Gerard Balder waarin 3
machpoints werden overleefd en werd toegeslagen in de tiebreak met 13 -11.
(Karakter mannen!)
- De nazit ……………………………
Tot slot nog even dit: ondergetekende – de captain – overweegt zijn positie ter beschikking
te stellen. De argeloze lezer zal zich hierover verbazen. Een aanvoerder die dit team naar het
kampioenschap leidt heeft toch bijzondere kwaliteiten. Zeker, maar ik was er niet bij: ik zat 6
weken in Amerika, en liet mijn team alleen ploeteren. Of…. is het me gelukt er een
zelfsturend tennisteam van te maken, een team dat zichzelf weet te coachen en tot grote
hoogte brengt. We zullen het nooit weten. Nu ons eerst maar eens volgend jaar zien te
handhaven in een hogere klasse.
Frans Steenstra / captain Veteranen 1
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5% TULPKORTING
OP AUTOLESSEN

Edwin Ooijevaar
Looptrainer

Vragen of direct aanmelden?
Bel. 06-44974710. Tot snel!
06 - 10 500 653
info@loopschoolstapvoorstap.nl
www.loopschoolstapvoorstap.nl

www.verkeersschoolroad.nl

SMP SportsCare
sponsor van TV Tulp
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De kantine up-date
Afgelopen week was het (G)ouden Tulp toernooi op onze vereniging. Als je daar aan mee
deed, kon je er niet omheen dan dat het je opviel dat ons park er nu wel erg gezellig bij ligt!
Afgezien van een vriendelijke entree met mooie tuinplanten, aan de zijde van de kantine en
de rijkelijk gevulde plantenbakken op het terras, was het bij het betreden van de kantine ook
een aangename verassing om te zien wat voor metamorfose de kantine heeft doorgemaakt!
Fris wit, grijs en appelgroene stoeltjes (en als je zou willen zou je er “iets van een tennisbal”
in kunnen herkennen), nieuwe tafeltjes en hoge statafels met kunststof barkrukken om op te
zitten. Verfrissend licht van kleur.
Alles opgesierd met mooie grote kamerplanten, overgespoten houten barkrukken en een
blauwe bank. De schilderijen van Sietse met daarop de eregalerijen komen mooi uit tegen
deze lichte wanden. Moderner dan voorheen, maar compleet anders dan in ons “grijze
verleden” maar wat mij betreft een prima resultaat van een initiatief van leden die zich hier
mee bezig gehouden hebben.
Het is heel makkelijk om er van alles van te vinden. Dat we er van alles van vinden willen we
ook allemaal graag. Zelf zou ik mijn complimenten willen uitspreken voor de leden en
vrijwilligers die de handen uit de mouwen hebben gestoken om onze kantine te up-daten;
Het plan bedenken, op zoek naar meubels, overleggen over de kleur, materialen,
afmetingen, de hoeveelheid benodigde stoelen? Tafels? Enz…. Toestemming zien te krijgen
voor aanschaf; de vracht afwachten, dozen uitpakken, tafels en stoelen in elkaar zetten,
barkrukken schuren, spuiten,…… Oeff…. Er over schrijven is al een klusje.
Laten we maar mooi genieten van onze nieuwe look. Persoonlijk vind ik het erg geslaagd.
Dank aan diegene die zich hier voor hebben ingezet; en de sfeer in de club? Die maken we
sámen, na een prettig potje tennissen tijdens een zeer geslaagd toernooi.
Linet Schouten
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Kopij data clubblad
De kopijdata voor 2018 zijn:
Blad 3 – 4 september
Blad 4 – 16 oktober

De geschiedenis van tennis
Tennis is een balspel. Balspelen bestaan al heel lang. In de 11e eeuw werd in
Frankrijk al een balspel gespeeld. Ze noemden dit spel ‘Jeu de Paume’. Wist je
trouwens dat dit spel nog steeds wordt gespeeld? Het is een soort kaatsspel,
waarbij een bal met de palm van de hand geslagen wordt. Het spel werd in de
11e eeuw alleen door rijke mensen gespeeld. Dit veranderde in de 14e eeuw.
Al snel werd de sport erg populair. Uiteindelijk groeide dit balspel uit tot het
tennis zoals het nu wordt gespeeld. De naam tennis komt van het Franse
woord 'tenez'. Dat betekent: 'daar komt-ie'. Veel spelers riepen 'tenez' bij het
opslaan van de bal. De oudste tennisvereniging van Nederland is de Lawn
Tennis Club in Haarlem. Deze club is opgericht in 1885. Onze T.V. Tulp in 1989.
Wat een binnenkomer!
Er is zo hard gewerkt aan ons park en het clubgebouw!
De kantine heeft een ware metamorfose ondergaan. Frisse kleuren en nieuwe meubels.

De bestrating en plantenbakken, wat een klus! Bedankt aan alle vrijwilligers (namens het
bestuur/Nigel Hale) die de afgelopen winter geholpen hebben met de vernieuwing van de
entree van het park! Mocht er in de toekomst een beroep op je gedaan worden, dan ben jij
er toch ook de volgende keer bij? Vele handen……
Je moet het maar durven
Zo af en toe moet er naar de
verlichting gekeken worden.
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Tennis is meer dan een balletje slaan

Prachtig schilderij!
Sietse Wiersma heeft de
kampioenen van 2017 en
Bastiaan Pos geëerd op een
schitterende wijze.
Wist u dat:
* Week 25 Open Tulp; de drukstbezochte week van onze vereniging! Thema dit jaar is België;
tijdens het toernooi is het WK Voetbal. Helaas doet NL niet mee en daarom zijn wij voor
België! (WK wedstrijden te volgen in de kantine).
*22 juni: TV Tulp Sponsormiddag; verwenmiddag voor sponsoren met tennis en BBQ
*27 juni: bekendmaking verdeling Rabobank Clubkas campagne: spannend! Hoeveel
Rabobank-leden hebben op TV Tulp gestemd? Opbrengst is voor speeltuin voor de jeugd.
*29 juni: Ladies Day TV Tulp, wilt u nog meedoen? Zie toernooi.nl of tvtulp.nl voor alle info.
Als het weer meewerkt gaat het een superleuke dag worden met veel tennis, massage,
workshop Spaansen Bloemen, Ladies BBQ Jeroen de Vries, Wijngaard De Koen (+verloting
High Wine!), racket + bespanaanbieding Trainers Team Tulp.
*Week 27 Open Tulpje voor de jeugd, komt allen gezellig kijken hoe de jeugd mooie
wedstrijden aan het spelen is!
*21 juli Zomerfest 2018: 16-18 uur tennis, daarna BBQ. Ook niet-leden welkom!
Prachtige actie van Jeroen de Vries:
Bij de (G)oudenTulp prijsuitreiking op 10 juni hadden
Jeroen de Vries en Jan Kramer weer een heel mooi
idee: voor 100 euro (bestemd voor de Tulp!) kon je je
aanmelden voor een autorit samen met Jeroen in een
heel bijzondere auto.
Jeroen rijdt, u geniet! Afhankelijk van het weer gaat
de rit binnendoor richting de Afsluitdijk, dan naar het
prachtige Workum, richting Lemmer. Uiteraard met
een versnapering tussendoor en zo weer via mooie
wegen richting huis. Bij minder weer heeft Jeroen nog
vele andere mooie routes voorhanden.
Het wordt vast en zeker een onvergetelijke dag. In ieder geval hebben meer dan 10 mensen
zich hiervoor aangemeld, Jeroen de Tulp is jou weer dankbaar voor deze mooie actie!!
Mocht u zeggen: dit wil ik ook, laat het weten aan de redactie, dan geven wij uw wens weer
door 
En dan nog dit:
*Spaart u ook nog steeds de kassabonnen van Keurslager Ruud Klerq? U mag ze in de groene
bus doen bij TV Tulp (in de gang). De vereniging is hier heel blij mee!
*Oude mobieltjes mag u ook inleveren, in de kantine, voor het goede doel
Stichting Opkikker
*Doe jij ook mee? Koppel je Vomar Klant-is-Koningkaart aan TV Tulp! Mail je
naam + KIK-kaartnummer naar secretariaat@tvtulp.nl dan spaar je bij het
boodschappen automatisch voor de Tulp (en het kost jou NIETS!)
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Dorpsstraat 565 - Noord Scharwoude
Tel. 0226-316763
www.yvonsbodyfashion.nl

studiebegeleiding

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

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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Haagwinde 13
1724 TA Oudkarspel

www.studiecentraaal.nl
info@studiecentraal.nl
0642183993

Open Tulp team
===========================================================================

Clubkampioenschappen dubbel
De inschrijving voor de Clubkampioenschappen Dubbel 2018 is geopend.
Het toernooi wordt gehouden van zaterdag 7 juli t/m zondag 15 juli 2018.
Er kan worden ingeschreven in de categorieën: 4, 5, 6 (allen open), 6 (45+) en 7, 8 en 9
(zowel 15+ als 45+).
Bij onvoldoende deelname in een categorie kunnen categorieën worden samengevoegd.
U kunt zich inschrijven t/m 2 juli via https://mijnknltb.toernooi.nl/.
Ook dit jaar hebben wij voor degene die aan alle 3 de clubkampioenschappen (dubbel, mix
en enkel) meedoet en het beste gamesaldo heeft de prestigieuze “GRANDSLAM BEKER”.
Wij hopen op vele inschrijvingen en uiteraard op mooi weer en veel support tijdens het
toernooi.
Wij zien u graag tijdens het toernooi.
Wedstrijd- en Jeugdcommissie TV Tulp
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Zomerfest 2018
Wanneer: 21 Juli

16.00 - 18.00 Tennis
aansluitend BBQ, € 7,50 pp
24.00 uur gaan de lichten uit

óók niet leden welkom

inschrijven kan via: www.tvtulp.nl
of via de aanmeldlijst in de kantine
TV Tulp - Oeverzegge 3 - 1724 TZ Oudkarspel
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Ik geef de bal door:
De bal kreeg ik toegespeeld door de dames Dini Maassen en Lea Perotti, 2 tennismaatjes van de
dinsdagochtend groep.
Mijn naam is Mieke Jansen en ik ben vanaf maart 2017 lid van TV De Tulp. Ik woon sinds 1998 samen
met mijn man Ruud in het “nieuw”bouwplan St. Maarten. Beiden zijn wij gepensioneerd na een lang
plezierig werkzaam leven bij Hoogovens, het huidige Tata Steel.
De ontstane vrije tijd – je hebt inderdaad geen tijd meer om te werken- wordt ingevuld met
vrijwilligerswerk, waarvan 2 bestuursfuncties, tennis, golf, motorrijden, skiën, sauna, tuinieren en op
zijn tijd ook lekker niksen.
Met tennissen ben ik begonnen in Heerhugowaard, later TV Langedijk, tennisclubje
Beverwijk/Heemskerk en sinds 2017 TV de Tulp. Dit alles recreatief omdat toernooien spelen qua tijd
niet echt past. Ons clubje in Langedijk is door ziekte/zeer helaas uit elkaar gevallen en ergens
opnieuw een team vinden was best lastig, totdat er een wervelende flyer in de bus viel. Na de
skivakantie wilde ik daarop reageren.
Tja tennis bij de Tulp begon dus met de flyer voor een proefles en omdat ik al een paar jaar tennis,
dacht ik dat eigenlijk niet nodig te hebben…….
Met de aanbieding op zak maakte ik een afspraak voor 11 maart met Bastiaan, het was wel fris
buiten maar ach dat zou wel overgaan. Het bleek dat Bastiaan in de tennishal stond en dus gelukkig
kon ik daar de proefles binnen doen.
Het enthousiasme van Bastiaan ontlokte mij de vraag op welk level hij mij inschatte, ik hoopte toch
iets meer dan 8….. nou er viel nog wel wat te sleutelen aan de stand voeten bij de opslag, de stand
van de arm / elleboog bij de forehand en de houding van de rug en nog wat lessen zou zeker wel
kunnen. Ja er moest wel wat worden “afgeleerd”. Dit afleren zal ik dus op een andere manier voor
elkaar moeten zien te krijgen.
Inmiddels tennis ik bij de dames op de dinsdagochtend en dat bevalt mij uitstekend.
Ook dit jaar tijdens de skivakantie viel mijn oog op 2 berichten van de tennisvereniging, men was al
een poosje op zoek naar een nieuwe penningmeester en er werden vrijwilligers gevraagd voor de
bardiensten. Na de skivakantie moest ik daar maar eens op reageren. Met de bardienst viel ik met
mijn neus in de boter, tweemaal zaterdagavond en dat was reuze gezellig en druk. Het zweet stond
op de rug en ik was tijden niet zo laat thuisgekomen op de zaterdagnacht. Ook de stoute schoenen
aangetrokken en bij Rik Muileboom geïnformeerd of er zich al iemand had gemeld voor de vacature
penningmeester en aangegeven dat ik interesse had.
Inmiddels met Irma van Stipriaan afgesproken dit jaar mee te lopen met haar werkzaamheden, en
het meedraaien in de bestuursvergaderingen.
Het lijkt me een mooie uitdaging en bij
goedkeuring van de leden in de
ledenvergadering van eind dit jaar, hoop ik
een goede opvolger van Irma te worden.

De bal geef ik door aan Tineke Wiersma, die
op de dag van dit schrijven met een mooie ace
een game op Nella en mij wist binnen te halen.
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Finales (G)ouden Tulp
Categorie:

Winnaars:

Tweede plaats:

HD6 40+

Marcel Schats/Michael Schats

Frans Beers/Mark Reijnders

GD6 40+

Annemiek Schuffelen/Joost Naberman

Anneke Valkx/Ed Verheul

HD7 40+

Marco Boerkoel/Micheal Schats

Frank Blokker/Arno Pieterse

DD7 40+

Linda Baltus/Barbara v.Kipshagen

Pauline Bleyendaal/Ingrid Poel

GD7 40+

Ingrid en Peter van den Berg

Irma van Stipriaan/Nigel Hale

HD7 50+

Hans Meester/Richard Zut

Anne Siewertsen/Dave Snackey

GD7 50+

Leny de Rover/Jan Koopman

Siska en Cor Spekken

DD8 40+

Jolanda Muileboom/Jolanda Pureveen

Karin Baltus/Leoni Blom

HD5 40+

Rick Muileboom/Arthur Peijnenburg

Ruud Blokdijk/Niels Buiter

DD6 40+

Carla Dekker/Marion Verhagen

Suzette Hagen/Rina Zwemmer

HD6 50+

Jack Kossen/Ton Staal

Rene de Munk/Gerrit Potveer

DD6 50+

Heidi Duin/Mariet van Beurden

Chris Jansma/Coos Ott

GD6 50+

Linda de Koning/Michiel van Stipriaan

Carla Koopmans/Ron Kliffen

DD7 50+

Linet Schouten/Elly Duk

Marian den Hoed/Carol Korevaar

HD8 40+

John Beentjes/Xander van Hemert

Marko Post/Rogier Visser

GD8 40+

Anouk van Leeuwen/Stephan Huisman

Jose Smit-Captijn/Hans Kooij

GD8 50+

Odette Verlee/Henry van Elteren

Laura en Rene Sytsma

HD8 60+

Jaap Buter/Paul Dikstaal

Gerard Stals/Marek Tutaj

GD8 60+

Marian Alkema/Cees Biersteker

Rob Engel/Tineke Bergen
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Het Gouden Tulp Toernooi
Ja, dan word je gevraagd om mee te doen met de organisatie van het Gouden Tulp Toernooi. En dan
moet je even nadenken maar je zegt ja, want je hebt geen goede reden om nee te zeggen. De eerste
vergaderingen waren al in december begonnen, maar ik sloot aan in februari. Ik stapte in een
rijdende trein waarin al van alles was besproken over sponsors, lootjes en prijzen, het cadeau bij de
aanmelding, tennisballen, maaltijden, samenwerking met de kantinecommissie, financiën en nog veel
meer.
Normaal doe je mee met een toernooi, je drinkt wat, je kijkt wat bij anderen en je vertrekt weer.
Geen idee wat er allemaal achter de schermen gebeurt en hoeveel tijd dat vraagt. Stap voor stap en
al doende kwam ik daarachter. Voor de hapjes was er nog niemand, dus ik nam die taak op me.
Hoeveel zijn er nodig? Nou 3 hapjes voor 50 personen per dag, dus een stuk of 1350 voor die 9
dagen. Jemig. En dan uitrekenen wat je allemaal nodig hebt en samen met Karin naar de Sligro.
Ieder had zijn taak; Cees vooral de wedstrijdorganisatie, Jeroen de maaltijden, Jolanda S en Jolanda P
de prijzen en lootjes, ik de hapjes en Rick van alles en nog wat en ieder doet wat er verder nog
gedaan moet worden. En dat gold ook voor de week zelf. We waren er bijna allemaal van begin tot
eind, hadden er zin in, ieder deed zijn taak en we zagen allemaal wat er verder moest gebeuren. Je
stelt je erop in, maar het was toch wel pittig en ieder had zo zijn moment om even gas terug te
nemen.
En wat hadden we een mooi weer en wat zijn er mooie partijen gespeeld en wat hebben we lekker
gegeten en wat zat het terras elke dag weer vol. Vrijdagavond ontstond er zelfs een spontaan feestje
en swingde het de pan uit.
Wat valt er nog te zeggen? Ja er waren 212 deelnemers (15% meer dan vorig jaar). De mails naar de
deelnemers liepen niet goed door technische problemen. Dat gaf verwarring maar is later
grotendeels weer opgelost. Er waren wensen voor een betere spreiding van wedstrijden over de
week. We hielden wel heel veel Chinese maaltijden over en de prijsuitreiking was rommelig. Ja zo
gaan er altijd dingen ook fout, maar dan wordt er weer geïmproviseerd om het op te lossen. Voor
volgend jaar bouwen we weer voort op deze opgedane ervaringen en we willen meer 60plussers
enthousiast maken om mee te doen op de middagen. Maar al met al mogen we trots zijn op een
geslaagd toernooi.
Wil je echt nog wat kwijt of heb je een tip, meld het bij Cees Biersteker, mail
cees.biersteker@ziggo.nl
De winnaars waren: (zie bijlage van Cees)
Mariet van Beurden
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Kees en Anita Hink

Kees en Anita Hink

Verhuur van :

Verhuur van:

Biertappen,tafeltaps, statafels, stoelen, krukken,
Biertappen, tafeltaps,
terrasverwarming,
tenten, statafels, stoelen,
glaswerk
enz. terrasverwarming, tenten,
krukken,
Kijk op de Site.

glaswerk enz.

Spoorstraat 84Kijk op de
1723 NE Noord-Scharwoude.

site.

Spoorstraat 84
1723 NE Noord-Scharwoude

Autoservice Bakker,

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

ADRES
Dorpsstraat 598
Noord-Scharwoude
0226-317606
www.edydo.nl

OPENINGSTIJDEN
dinsdag t/m vrijdag
9:00-12.30 / 13.30-17.30
zaterdag
9.00-16.00
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De sponsor onder de loep
Dank voor de mogelijkheid om mij als nieuwe sponsor aan
jullie voor te stellen!
Ik ben Ellen de Jong en heb sinds 2015 een bedrijf in
permanent ontharen door middel van LHE (Light & Heat
Energy). De naam van mijn bedrijf dekt ook gelijk de lading: Dé Onthaarspecialiste!
Door de unieke combinatie van licht en warmte is LHE een veilige en effectieve methode om
definitief te ontharen, zonder het omringende weefsel (de huid) te beschadigen.
Om ongewenst haar te verwijderen wordt het haarzakje verwarmd tot 74 graden. Dit is het punt
waarop het haarzakje vernietigd wordt. LHE is geschikt voor vrouwen en mannen en je kunt denken
aan het ontharen van bovenlip, kin, onderbenen, bikinilijn, oksels, rug en schouders, alles is mogelijk!
Hoe werkt LHE?
Licht wordt geabsorbeerd door de melanine (pigment) in het haar en omgezet in warmte. Dit
veroorzaakt een temperatuurverhoging in het haarzakje. Tegelijkertijd wordt de warmte die
geproduceerd wordt door de flitslamp door de haarschacht naar het haarzakje geleid. Deze
samengevoegde warmte vernietigt het haarzakje en er kunnen geen nieuwe haartjes meer ontstaan.
LHE werkt zeer effectief op een veilig energieniveau. Niet alleen bij donker haar, maar het is ook
mogelijk bij blond, grijs en rood haar. Alles bij elkaar is LHE voor mij de meest perfecte manier van
ontharen!
Sinds januari van dit jaar ben ik verhuisd naar ‘Veilingstaete’, een prachtig pand aan de
2e Industriestraat in Noord-Scharwoude. We zitten daar met negen kleine ondernemers bij elkaar,
waaronder bijvoorbeeld ook een kapster en een masseur. Het is super om zo samen en toch alleen te
werken en ik ben dus bijna buurvrouw van de tennis!
Mocht je meer informatie willen kun je altijd kijken op mijn website: deonthaarspecialiste.nl of
contact met mij opnemen om gratis en vrijblijvend een eerste
afspraak te maken. Tijdens deze afspraak leg ik precies uit wat het
is, hoe het werkt en wat ik voor je zou kunnen betekenen.
En mocht je daarna als klant willen komen…
Speciaal voor leden van ‘de Tulp’, geef ik 10% korting op de
behandelingen.
Ik hoop jullie binnenkort te mogen ontmoeten rond de baan of in
mijn salon!
Dé Onthaarspecialiste
Ellen de Jong
2e Industriestraat 19 b
1723 LG Noord-Scharwoude
info@deonthaarspecialiste.nl
☎ 06-42233803
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Beste service
én persoonlijk
advies
Altijd bij u in de buurt!
En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Gratis parkeren voor de winkel
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AGENDA JEUGD 2018
AGENDA
30 juni t/m JEUGD
8 juli 2018

Open Tulpje toernooi

1 juli

Tenniskids Worldtour feest 9.00 tot 13.00 uur

30
juni t/m 8 juli
4 juli

Open
toernooi
Event Tulpje
Rood 15.00
tot 17.00 uur

1
7 juli
t/m 15 juli

Tenniskids
Worldtour feest
9.00 tot 13.00 uur
Clubkampioenschappen
dubbel

412juli
juli t/m 2 september

Event
Rood 15.00 tot 17.00 uur
Zomervakantie

725t/m
15 juli t/m 2 september
augustus

Clubkampioenschappen
dubbel
Oostakkertje (T.C. Langedijk)

12 t/m
juli t/m
2 september
19
30 september

Zomervakantie
Clubkampioenschappen
enkel en mix

25
15 augustus
oktober t/m 2 september

Oostakkertje
(T.C. Langedijk)
Start winterseizoen

19 t/m 30 september

Clubkampioenschappen enkel en mix

15 oktober

Start winterseizoen

Tot onze klantenkring behoren zowel particuliere als zakelijke klanten uit het
Midden- en Klein Bedrijf. Wij zijn o.a. gespecialiseerd in:
• Het voeren van administraties en aangiften BTW
• Het opstellen van jaarrekeningen en tussentijdse financiële rapportages
• Het maken van een (meerjarige) begroting
• Het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting
• Volledige loonadministratie

Administratiekantoor Winkelaar
De Helling 2 C, 1834 DA Sint Pancras 072 - 56 283 05
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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

Als je de essentie kent, heb je de klacht niet meer nodig
Nicolle Leijen

Nicolle Leijen
Zwanebloem
Zwanebloem
23 23
1724XX
XXOudkarspel
Oudkarspel
1724

T : 06- 54974904

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

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

aanvullende verzekering.

NEWTONSTRAAT 23
1704 SB HEERHUGOWAARD

WWW.SPEKKENINTERIEUR.NL
INFO@SPEKKENINTERIEUR.NL

Casper Dierenspeciaalzaak

Bij ons kunt u terecht Handelskade
voor halsbanden3en tuigen van nylon en leer
voor deMX
kleinste
tot de grootste honden.
Ook voor
mooie & stevige
1723
Noord-Scharwoude
- Tel.
0226-318614
manden en kussens
bent
u
bij
ons
aan
het
juiste
adres.
www.casperdierenwinkel.nl
www.facebook.com/dierenspeciaalzaakcasper
Voor hondenjasjes & truitjes hoeft u niet verder te zoeken, ook
hiervan hebben we een ruim assortiment voor alle maten honden.
Van simpel regenjasje tot mooie warme winterjas!

Maar ook voor de alledaagse boodschappen voor uw huisdier heb-24
ben wij een ruim assortiment. Denk hierbij aan kattenbakvulling,

e

De Jeugdcommissie “ Work in progress”
De kop is eraf, de eerste wedstrijden gespeeld, de eerste
overleggen zijn gevoerd en de verse jeugdcommissie heeft er
zin in!
Dit kan ook niet anders als je de aanstormende tennis talenten
op de baan ziet tijdens bijvoorbeeld de “ World Tour”.
Terwijl vaders, moeders, opa’s en oma’s genieten van een
bakkie koffie langs de lijn, worden er heerlijk potjes gespeeld,
plezier beleefd aan het tennis en natuurlijk ranja gedronken.
Tijdens zo’n “World Tour” welke bij TV Tulp heeft plaatsgevonden heeft ons nieuwste
jeugdcommissie lid Erik Slagter dit enthousiasme ook opgepakt en zich bij ons aangesloten,
welkom Erik!!
Aangezien het een vers team is en we alle vier nog “groen” zijn, hebben we afgelopen
maanden overleg gehad op welke wijze we leuke evenementen voor de bestaande en nieuw
te verwerven jeugd kunnen gaan organiseren en zoals eerder gezegd, we hebben er zin in en
zitten vol met ideeën.
Eén van deze nieuwe ideeën is “het diepte interview” (zie volgende bladzijde), op deze wijze
maakt u kennis met onze jeugdtoppers, als zij over een aantal jaar op Wimbledon staan weet
u alvast alle ins en outs en bent u volledig op de hoogte.
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Tips en weetjes voor en over de kids
In Tenniskids Rood spelen kinderen van 6 t/m 9 jaar het tennisspel.
Kinderen van 8 en 9 jaar kunnen in rood of oranje spelen, de trainer adviseert of een kind qua
niveau eerder of langer in een kleur speelt.
Er wordt in rood gespeeld met een zachte rode bal op een minibaan (6x12 meter).
Het racket is tussen de 43 en 58 cm.

In Tenniskids oranje spelen kinderen van 8 t/m 11 jaar oud.
Er wordt gespeeld op een driekwartbaan ( 18 meter )
Er wordt gespeeld met een bal die geschikt is voor het spelen op een driekwartbaan (zachter
en lichter dan een gele tennisbal). Het racket is tussen de 56 en 63,5 cm.

In Tenniskids groen spelen kinderen van 10 t/m 12 jaar oud.
Er wordt op een 'hele baan'getennist. Bij de dubbels wordt er gespeeld in het dubbelveld,
dus inclusief de tramrails. Er wordt in groen gespeeld met een langzame groene bal die
geschikt is voor tennis op een hele baan en met een racket dat tussen de 63,5 en 66 cm lang
is..

Na groen zijn kinderen ( 11 t/m 17 jaar )helemaal klaar om op een hele baan te tennissen
met de bekende gele bal.
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Het diepte interview
Deze keer stellen we een aantal
prangende vragen aan Renske Bart
1) Hallo Renske, hoe oud ben je?
- 11 jaar

2) Zit je al lang op tennis?
- Nee, niet echt, pas 7 weken

3) Wie is je idool?
- Die heb ik niet.

4) Wat wil je later worden?
- Dat weet ik nog niet.

5) Heb je tennis les en zo ja van wie?
- Ja, van Roxan en Noortje.
6) En…. kan Roxan er wat van of moet je alles aan haar uitleggen? 
- Ja, ze kan er heel wat van.

7) Wat zou je het liefste nog eens willen doen bij de Tulp?
- Een toernooi
8) Wat vind je het leukste aan tennis spelen?
- Eigenlijk alles wel
9) Wat is je beste tennisslag?
- Ik denk een volley

10) Welke tennistips heb jij voor de andere Tulp leden?
- Oefen het meest op je backhand want dat vinden de meeste kinderen moeilijk.
Renske bedankt voor alle antwoorden, we zijn nu volledig op de hoogte en zien je hopelijk
snel weer op de baan !!

27

Rood 4-11 jaar
Oranje 6 - 13 jaar
Groen 8 - 14 jaar
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Als super trotse coach een stukje over de kampioenen GD 14-17!!
Wat zijn jullie een leuk team samen, elke keer waren jullie keurig op tijd, speelden sportief
en altijd vrolijk.
De lady's van het team: Cléo Kuiper en Noortje van Schagen hebben elke wedstrijd met veel
plezier en inzet gespeeld. De stoere jongens: Jens van Stipriaan, Laurens Hale en Thomas
Kooy hebben goed op jullie gepast en als ze niet speelden stonden ze aan de zijkant om de
anderen aan te moedigen. Ook een bedankje naar jullie ouders, dankzij hen ging iedereen
met gevulde buiken weer naar huis en ze brachten jullie weer veilig thuis na een
uitwedstrijd. Ik (en jullie ouders vast ook) heb genoten van jullie gezelligheid en ik heb veel
mooie tennispartijen gezien. Op naar volgend jaar! Ik hoop dat jullie door blijven gaan met
tennissen tijdens alle toernooien die nog bij Tulp gaan komen.
Jullie coach hopelijk ook voor volgend jaar, liefs Claudia Jong
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Verslagen Junior/Senior toernooi
Eindelijk was het zover. Ik mocht meedoen met Claudia met het
Junior/Senior toernooi. Het was best wel spannend want ik had nog
nooit tennisles gehad.
Eindelijk mocht ik mijn tennisracket in het echt gaan gebruiken op de
tennisbaan.
Ik zat met drie andere beginners in de poule wat het voor mij minder
spannend maakte en juist hartstikke leuk. Na een paar keer proberen
lukte het mij om de bal over het net te krijgen en in het goede vakje.
De kinderen tegen wie ik speelde en hun ouders vonden dat ik het al
heel goed deed.
Het was heel erg leuk en volgend jaar doe ik zeker weer mee met
Claudia
Danique Klaver
7 jaar
Op donderdag 10 mei was het Junior/Senior toernooi. Dit jaar werd het weer georganiseerd door
mijn moeder en Alexander Kos en dus mocht ik “verplicht” meedoen.
Om 11.00 uur mocht ik mij melden bij Tulp om te gaan beginnen. In mijn poule zaten ook Laurens en
Noortje en we speelden elke ronde tegen iemand anders en ook met iemand anders van de
wedstrijdcommissie.
Dit zorgde ervoor dat we hele leuke afwisselende wedstrijdjes kregen. Uiteindelijk was Laurens onze
poulewinnaar en kreeg een leuke prijs. Daarnaast gingen wij ook niet met lege handen naar huis en
kregen we allemaal wat leuks mee.
Ik hoop dat er volgend jaar weer een toernooi is en dat er meerdere kinderen van mijn leeftijd mee
gaan doen. Het is echt heel leuk om een keer te spelen met je vader/moeder/tante of wie dan
ook. Thomas Kooy
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Printjes?
Ik ga naar de
Drukkerette!
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Dit is Sofie! En zij gaat voor prints
naar de DEN
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www.zeemanreclamegroep.nl
Kijk voor
alle diensten en services op drukkerette.nl

laus klaver
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!

Van 1 tot 500 personen
Dorpsstraat 550

Noord-Scharwoude

Tel. 0226 - 313076

Inkoop - verkoop - onderhoud - apk
• 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

De Mossel 4 - 1723 HZ Noord-Scharwoude
Tel.: 0226 - 45 35 58 - Mobiel 06 - 51 16 42 41
Website: www.marcoschuyt.nl

Voorburggracht	
  172	
  1722	
  GT	
  Zuid-‐Scharwoude	
  
Tel.	
  0226-‐312390	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  www.keiseropAek.nl	
  

VOOR EEN GOEDE SERVICE!

10%
KORTING

Voorburggracht 202-204 | 1722 GV Zuid-Scharwoude
Telefoon (0226) 312879 | E-mail kaijer@colorsathome.nl

www.bakkerijjonker.nl

Willem de Zwijgerstraat 14 - Noord-scharwoude
Telefoon 0226 - 314574

