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MASTERS
TOERNOOI

HAKVOORT

2017

Gouwzeetoernooi
van 24

juni t/m 2 juli

Het gezelligste
toernooi van
Waterland

Warm hart ....
Voor u ligt de uitgave van alweer het 34-ste
Gouwzee tennistoernooi, gehouden in
Monnickendam, een prachtige stad in
Noord-Holland.
Deze stad kent vele bedrijven die onze club
een warm hart toedragen door ons te sponsoren. Dit jaar draagt het toernooi de naam
het ‘Hakvoort’ Gouwzeetoernooi 2017. Een
prachtig familiebedrijf dat fantastisch mooie
luxe jachten bouwt voor opdrachtgevers uit
de hele wereld, daar kan Monnickendam trots
op zijn.
Nog een mede-hoofdsponsor die we verwelkomen is de ‘Marken-Express’.
Zij verzorgen boottochten tussen Volendam en
Marken met daarnaast mogelijkheden om op
hun boten feesten en partijen te geven.
Vorig jaar hebben we door de sponsoring een
set loungebanken kunnen aanschaffen op het
terras. Ook dit jaar zullen we het positief saldo
gebruiken om de voorzieningen op de club
optimaal te houden. Dankbaar zijn wij weer met
u als deelnemers die zich in het zweet moet
tennissen om een ronde verder te komen. We
zien uit naar die mooie partijen!
Zaterdagavond 1 juli om 19:00 uur zal onze
tennisleraar Gerben Maas van de tennisschool
samen met entertainer Edwin Elzinga een Wimbledon-clinic geven, deze mag u niet missen.
Deelname is gratis, zet hem in de agenda!
Als trotse toernooileider wil ik dan ook vast
iedereen, het vaste Gouwzeeteam, de kantinecommissie, de vele vrijwilligers en de sponsoren
bedanken om dit toernooi mogelijk te maken.

Hakvoort Shipyard
Hakvoort Shipyard is een Waterlands bedrijf met
Internationale allure.
Onze medewerkers zijn voornamelijk mensen
die in Monnickendam, of in de directe omgeving wonen. Hakvoort wil als toonaangevend
bedrijf in de regio het lokale verenigingsleven
ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat
mensen en vooral de jeugd, gemotiveerd worden te sporten. De jeugd is de toekomst en ook
die van Hakvoort Shipyard.
Wij zijn continue op zoek naar mensen die hun
roeping zien in het bouwen van luxe jachten.
Met het ondersteunen van het Gouwzee toernooi willen wij mensen allereerst een geweldig
tennistoernooi bieden. Tevens willen wij de
aandacht op ons bedrijf vestigen om mensen te
interesseren bij ons bedrijf te komen werken.

Om geluk te vinden moet je blijven zoeken.

Rederij Volendam - Marken Express

Uw wedstrijdleider,
Met Sportieve groet,
Peter Rijkenberg
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Rederij Volendam – Marken Express is een
bekend fenomeen in Waterland. Jaarlijks maken
vele Waterlanders van jong tot oud gebruik van
de Veerdienst om, soms met fiets, een rondje
Waterland te maken.
Wij vinden het sponsoren van het Gouwzee
toernooi goed aansluiten bij onze maatschappelijke rol die wij in de regio vervullen.

Het horeca- en evenementen programma
tijdens het gezelligste én lekkerste toernooi
van Waterland
24 JUNI EN 1 JULI
Op de zaterdagochtenden 24 juni en 1 juli
zijn er door vrijwilligers gebakken heerlijke
taarten.
Deze kunnen door alle bezoekers worden
geproefd voor slechts € 1,00 per punt.
Op is op!

HET FINALE WEEKEND, DUS FEEST !
30 JUNI
Vrijdagavond 30 juni een ‘Spaanse avond’.
In een enorme pan van 1 meter in het rond,
wordt een fantastische paella bereidt met de
meest lekkere ingrediënten. Uiteraard hoort
daar Spaanse muziek bij!

25 JUNI
Zondagmiddag 25 juni is Garibaldi met een
hout-gestookte pizzaoven aanwezig om
heerlijke verse pizza’s te bakken.

1 JULI
Zaterdag 1 juli wederom de authentieke
Hollandse Haringkar. Om 19:00 uur een
Wimbledon-clinic-show-demo waar iedereen
aan kan meedoen. Uiteraard zijn er de traditionele aardbeien met room!
Zaterdag 1 juli komt ‘Woeste Willem’ speciaal
voor de TCM op traditionele wijze worsten
roken. Vanzelfsprekend heerlijk bij de nazit en
ook om mee te nemen.
Een feestduo achter de bar zorgt voor meeslepende muziek!

27 JUNI
Op dinsdagavond 27 juni worden er weer makrelen gerookt én geserveerd.
Ook broodjes met vers gerookte makreel zijn
natuurlijk verkrijgbaar.
28 JUNI
Op woensdag 28 juni staat er een culinaire
specialiteit op de menukaart.
On-site gekookt door onze chef-kok Brian.
29 JUNI
Op donderdag 29 juni zijn onze BBQ-toppers
en Pulled Pork-tovenaars weer opgeroepen,
smullen maar!

2 JULI
Zondagmorgen 2 juli het traditionele
finalisten- en sponsorenontbijt.
Uiteraard vergezeld door allerlei lekkere
hapjes en drankjes.
Zondagmiddag 2 juli authentiek Palingroken
én tongstrelend proeven!
Woeste Willem komt deze keer heerlijke
warme en koude zalmzijdes roken (een ware
delicatesse).

Er is dagelijks keus uit diverse gerechten van de BBQ met 2 verse salades en stokbrood.
Extra deze Gouwzeeweek verse jus d’orange, sangria en verschillende bieren.
Kijk voor meer informatie over het programma tijdens de toernooiweek op het informatiebord
of bezoek onze website www.gouwzeetoernooi.nl

3

Standaard bijzondere toernooibepaling
1.
2.
3.
4.

Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB en wordt georganiseerd door TC Monnickendam te
Monnickendam onder toernooinummer: 1700582 in week 26 van 26 juni t/m 2 juli 2017.
Op de dagen voorafgaand aan week 26 kunnen op zaterdag 24 juni en zondag 25 juni reeds partijen worden gepland.
Voor dit toernooi geldt het Toernooi Reglement 2017 van de KNLTB.
Toernooi onderdelen zijn:
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Speelschema: Er wordt gespeeld in een afvalschema of poulesysteem. De keuze van speelschema
zal worden gemaakt op basis van het aantal inschrijvingen per categorie/groep.
Maximaal kunnen 375 partijen worden gespeeld.
Er kan maximaal voor 2 onderdelen worden ingeschreven.
Maximaal aantal verhinderingen per speler en of dubbel: 2. Bij dubbelspelen geldt dat de verhinderingen van beide spelers gelijk moeten zijn. Overschrijding van het aantal verhinderingen kan
een reden zijn tot uitloten.
Inschrijven kan alleen via internet, via www.gouwzeetoernooi.nl tot en met 9 juni 2017 tot en met
23.59 uur. Tot dit moment is het mogelijk je inschrijving zonder verdere gevolgen terug te trekken.
Het inschrijfgeld bedraagt: Enkelspel: € 11,50 Dubbelspel per speler: € 11,50.
De actuele rating wordt opgehaald op 19 juni 2017 om 16.30 uur aan de hand van de dan geldende ratingstand volgens de gegevens van de KNLTB, tenzij de toernooileider met uitdrukkelijke
toestemming van de bondsgedelegeerde anders beslist.
Indien de inschrijving niet wordt geaccepteerd of is uitgeloot ontvang je uiterlijk 20 juni 2017 via
de mail bericht.
Het toernooi wordt gespeeld op 7 tennisforce en 3 gravel banen.
Van maandag t/m vrijdag worden de eerste partijen gepland om 17.30 uur. De laatste partijen
worden gepland om 23.00 uur uur. Op de dagen voorafgaand aan week 26 en het finale weekend
starten de partijen om 9.00 uur. Meldmoment bij de toernooileiding 15 minuten voor de geplande
aanvangstijd.
Op de dagen voorafgaand aan de toernooiweek tot en met vrijdag van de toernooiweek geldt dat
bij uitloop van partijen de maximale wachttijd 2 uur is na het geplande aanvangstijdstip. Na dit

gen open toernooien 2017

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

tijdstip is de speler vrij om te besluiten niet meer te spelen. Er volgt dan een nieuwe plandatum
en tijd. Dit geldt niet als de uitloop wordt veroorzaakt door slechte weersomstandigheden en/of
overmacht. In deze situatie beslist de toernooileiding.
Indien een speler 15 minuten na afroep door of namens de toernooileider niet speelklaar op de
baan staat kan hij van verdere deelname in het betreffende onderdeel worden uitgesloten.
De uitnodigingen voor de eerste wedstrijd ontvangt u uiterlijk 23 juni 2017 via de mail.
In de afvalschema’s/poules zijn 2 prijzen beschikbaar.
De kledingreclamecode is NIET van toepassing.
Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het
spelen op gravel/tennisforce en tijdens de partij gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding.
Indien de voortgang van het toernooi het noodzakelijk maakt worden de partijen gespeeld bij
kunstlicht, overdekte en/of overkapte banen en/of op banen met een andere toplaag. Ook kan
de toernooileiding besluiten, na goedkeuring van de bondsgedelegeerde, over te gaan tot het
spelen van korte sets, beslissende wedstrijd tie-break of beslissend puntensysteem, dan wel een
combinatie hiervan.
In het geval waarin bovenstaande bepalingen niet voorzien, beslist de toernooileider, voor zover
deze verantwoording niet aan anderen is opgedragen.
Er wordt gespeeld met KNLTB goedgekeurde tennisballen. Te weten Wilson US open.

Toernooileider:
Bondsgedelegeerde:
Hoofdscheidsrechter:
Toezichthouder:
Tennistoernooi:
Organisator:
Tennispark:

Peter Rijkenberg, 06 – 53690092
Wil van de Heijdt
?????????
Dolf de Jong 06 – 46833016
Gouwzeetoernooi
TC Monnickendam
TC Monnickendam, Cornelis Dirkszoonlaan 346, Monnickendam
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Wimbledon clinic
Neem deel op zaterdag 1 juli
om 19.00 Uur aan de wibledon
clinic!!!
• Les en instructies van een
tennispro
• Met orgineel Wimbledon
materiaal!
• Gratis voor spelers en toeschouwers.
Meldt je aan!

Naam deelnemer Wimbledon clinic

Lever deze aanmelding in bij de
wedstrijdtafel. Inschrijving is
gratis maar NIET vrijblijvend.
Op je deelname wordt gerekend.

Meer informatie over Hakvoort
Shipyard, www.hakvoort.com

heeft jouw droombaan
Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers voor de volgende functies

METAAL/ CONSTRUCTIEWERKER
PIJPFITTER
LOODGIETER
(Leerling) BANKWERKER en DRAAIER
MEUBELMAKER
Ons aanbod:
Wij bieden je een zelfstandige baan met technische uitdagingen aan
luxueuze jachten die de gehele wereld overvaren. Je wordt intern begeleid
en verder opgeleid. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Bij onze werf werken circa 65 medewerkers.

6

Functie-eisen:
• een LBO/MBO opleiding;
• passende werkervaring;
• zelfstandige en flexibele instelling;
• vaardig in het lezen van tekeningen.
Reageren:
Je sollicitatiebrief met CV zien wij
graag tegemoet: Hakvoort Shipyard, t.a.v. de heer A. Hakvoort jr,
Havenstraat 22,
1141 AX Monnickendam of per
mail naar albertjr@hakvoort.com.

Impressie Gouwzeetoernooi in 2016

Tennis and more sportswear is dé tennisspeciaalzaak
van Noord-Holland. Met een brede collectie van
toonaangevende merken, zorgen wij ervoor dat u
een zeer ruime keuze heeft uit professionele tennisartikelen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor
golf-, fitness- en skikleding.
U kunt bij ons terecht voor het professioneel laten
bespannen van uw tennisracket. Tevens zijn wij dit
jaar gestart met een haal en brengservice op diverse
verenigingen.
Westerstraat 51-53 1441 AR Purmerend
T 0299 - 397810
info@tennisandmore.nl | www.tennisandmore.nl

NET dat beetje meer!
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Verschijn topfit op
de baan in het finale
weekeind!
Na een aantal zware partijen doorgedrongen
tot de halve finale?
Dan kunt u wel een oppepper gebruiken voor
de strijd om de uiteindelijke plaatsing.
Op zaterdag 1 juli kunnen spelers
bij Karel Vrolijk een professionele
sportmassage van 15 minuten
boeken.
Gratis voor deelnemers aan
het toernooi en inschrijven
alleen via de wedstrijdtafel!

Altijd veilig

op pad met
Batavus

Ber Koning
Noordeinde 12, 1141AM MONNICKENDAM
telefoon 0299-651267, www.berkoning.nl, rob@berkoning.nl

batavus.nl
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MOOIE PRIJZEN TE WINNEN MET DE VERLOTING
TC

M

G O U W Zvan
E E Thet
O E32ste
R N O Gouwzeetoernooi.
O I 2 015
Op zondag 28 juni is de finaledag
Tijdens de prijsuitreiking in de namiddag is het spannend voor alle
deelnemers.
finalisten weten
al dat ze in MET
de prijzen
gevallen.
MOOIEDePRIJZEN
TE WINNEN
DE zijn
VERLOTING
Maar ALLE aanwezige deelnemers kunnen in de prijzen vallen.
Opdit
zondag
juni is de finaledag
vantehet
32ste Gouwzeetoernooi.
Er zijn
jaar 28
3 fantastische
prijzen
verloten:
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Wat u moet weten

De
ingang
ons park is gelegen
de Cornelis
Dirkszoonlaan
Tijdens
devan
prijsuitreiking
in deaan
namiddag
is het
spannend 346.
voor alle

deelnemers. De finalisten weten al dat ze in de prijzen zijn gevallen.

Als u met de auto komt, let dan goed op het parkeerverbod
dat mountainbike
Een prachtige
Maar voor
ALLE
aanwezige
kunnen in(direct
de prijzen
geldt
een
deel van dedeelnemers
Cornelis Dirkszoonlaan
tegen-vallen.
van
Rijwielhandel
Ber Koning
Er zijn
dit jaarvan
3 fantastische
prijzenis te
verloten:
over
de ingang
het park). Dit verbod
ingesteld
om bewoners
te beschermen tegen verkeersoverlast van bezoekers aan het
Een
waardecheque
van € 250,=
sportpark. Aan het eind van de Cornelis Dirkszoonlaan
is
Een prachtige
mountainbike
een groot parkeerterrein beschikbaar op slechtsvan
5 minuten
Rijwielhandel Ber Koning
lopen van het tennispark. Voorkom boetes; deze
kunnen
Een
golf clinic van twee uur bij Burggolf
behoorlijk oplopen.
Een
waardecheque
€ 250,=
in
Purmerend
voorvan
4 personen
Druk 3 seconden op de groene
knop en het hek gaat open.

Een
clinic van twee
uurvoor
bij Burggolf
U kunt
ingolf
aanmerking
komen
een prijs als u op
in Purmerend
voor 4 personen
de finaledag
uw programmaboekje
inlevert.

Wij verzoeken u om bij het
verlaten van het tennispark,
vooral in de avond, niet al te
luidruchtig te zijn.

Pas op voor
U kunt in aanmerking komen
voor een prijs als u op
bekeuringen!

Vergeet
dus
niet dit inlevert.
de finaledag uw
programmaboekje
programmaboekje mee te
Vergeet dus
nemen;
dat niet
kan dit
een mooie prijs
programmaboekje
mee te
opleveren!
nemen; dat kan een mooie prijs
opleveren!

Bij
Bij Keurslager
Keurslager
Dirk Spronk
Spronk
Dirk
scoort uu altijd!
altijd!
scoort

Zuideinde 14 = Monnickendam = Tel. 0299 – 651552 = www.spronk.keurslager.nl

Zuideinde 14 = Monnickendam = Tel. 0299 – 651552 = www.spronk.keurslager.nl
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Gouwzeetoernooi uitslagen 2016
Dames Enkel 4-5
1e Y.Grave
2e Erica Lucchi
Dames Enkel 8 17+
1e Manouk de Witte
2e Manon de Boer
Heren Enkel 6 35+
1e Barry Ubbels
2e Richard de Vries
Heren Enkel 8 17+
1e Bram Tillemans
2e J. de Groot
Heren Enkel 8 35+
1e Sander Meijer
2e Roy Conté
Dames Dubbel 6
1e Jeanne Haket
Margriet Verwiel
2e Daphne Penning
Julia deVries

Dames Dubbel 7 17+
1e Nathalie Kes-Schilder
M.F.M Veerman- Jonk
2e Mikkie Broeren
Inge Hoogland
Dames Dubbel 8 17+
1e Manon de Boer
Chantal Schilder
2e Froukje van den Berg
Janneke van Weerden
Heren Dubbel 5
1e Berry Jonk
Rob Mirani
2e Jon Schilder
Kevin Tol
Heren Dubbel 6 35+
1e Wessel Lageweg
Jeroen van Straten
2e Pierre de Boer
Louis Bond
Heren Dubbel 7 17+
1e Paul Groenewoud
Alwin de Gruijl
2e Edwin Bond
Duncan Schilder
Heren Dubbel 7 50+
1e Bert Wattimena
Richard Wattimena
2e R. de Kroon
J. Vollenhoven
Gemengd Dubbel 6
1e Sabine Nelissen
Edwin de Vries
2e Carolien Rijkenberg
Peter Rijkenberg
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Dames Enkel 6
1e Hester Nijssen
2e Els Kruse
Dames Enkel 7 17+
1e Linda Haverkort-Veerman
2e Silvia de Boer
Dames Enkel 8 35+
1e Yvonne Langendijk
2e Ingrid Wulterkens
Heren Enkel 3
1e Frank Kemper
2e Sander Prins
Heren Enkel 4
1e Lucas van Flymen
2e Wim Jonk (spijker)
Heren Enkel 5
1e Bas van Zandbergen
2e Remco de Vries
Heren Enkel 5 35+
1e Remco de Vries
2e Nico Jongsma
Heren Enkel 6
1e Niels Mol
2e Nick Schilder

Heren Enkel 7 17+
1e Paul Groenewoud
2e Evert Smit
Heren Enkel 7 35+
1e Rob Veen
2e Frank Hekelaar
Dames Dubbel 5
1e Marleen Tol
Sam Zoetebier
2e Daphne Robelus
Petra Schilp
Dames Dubbel 6 35+
1e Githa Jonk van Vlaanderen
Sandra Veerman
2e Yvonne van Ravenswaaij
Carolien Rijkenberg
Dames Dubbel 7 35+
1e Wenda Been
Pauline de Jong
2e Biserka van Driel
Petra de Vries

Dames Dubbel 8 35+
1e Nanda Reuzenaar-de Waart
P. De Waart
2e Bianca de Buijzer
Erna Holst
Heren Dubbel 3
1e Charlie Koper
Wesley de Kwaadsteniet
2e Hendrie Kwakman
Luca Kwakman
Heren Dubbel 4
1e Joey Barends
Rick Hoevenberg
2e Steef Duijn
Stef van Straalen
Heren Dubbel 6
1e Bart Koopman
Luuk Koopman
2e Kevin Persijn
Joeri Schouten
Heren Dubbel 8 17+
1e Wouter Tillemans
Johan Verkooyen
2e Kees Nijsen
Edwin Lagerweij

Gemengd Dubbel 7 17+
1e Gretha Molenaar
Jeffrey Willms
2e Lize Braspenning
R. Landweer
Gemengd Dubbel 7 35+
1e Achinta Nassy,
Bert Wattimena
2e Petra de Vries
Ton de Lange
Gemengd Dubbel 8 17+
1e Sandra Keyzer
Bert Lanting
2e Mariska Hoogland
Martin Bond

Heren Dubbel 8 50+
1e Jan Ebbes
Ton Feenstra
2e Pieter de Lange
Harry Muhren
Gemengd Dubbel 5
1e Sandra Buitendam
Leon Siemerink
2e Chantal Bos
Dick Bos
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Bij inlevering van deze
coupon een kopje koffie
voor

1,75

e

boottochten met sloepen & tenders
60 min. rib experience naar paard Van marken

715342

dagelijkse boottochten tussen
volendam en marken, volendam en monnickendam

8

Verhuur Van schepen Voor boottochten met
gezelschappen

001913

vertrek iedere 30-45 minuten van begin maart tot november

Meer informatie: www.markenexpress.nl • +31 (0)299 363 331
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Tennis and more
Ook dit jaar zijn wij weer
sponsor van het meest gezelligste toernooi van Waterland!
Tennis and more is nu ruim 3
jaar actief als tennisspeciaalzaak. Inmiddels hebben wij in
het centrum van Purmerend
onze winkel met verkoop
van met name sportkleding,
sportschoenen en accessoires,
en in Purmer-Noord ons tennisspecialisme met een uitgebreid
assortiment tennisrackets e.a
tennisbenodigdheden mede
als onze bespanservice.
Ook zijn wij hard bezig om de
webshop te professionaliseren
waardoor u straks ook online
uw aankopen kunt doen.
Tevens hebben wij voor
tennisleraren en verenigingen

vaste prijsafspraken en kunnen
hen voorzien van o.a. een
testrackettas alsmede een haal
en breng bespanservice op de
vereniging.
Naast sponsor te zijn van het
Gouwzeetoernooi zijn wij
tevens weer vertegenwoordigd
met onze stand met verkoop
van kleding, schoenen, tassen,
accessoires en onze bespanservice en dit alles tegen super
toernooiprijzen!!

Wij hopen U allen te mogen
begroeten tijdens het Gouwzeetoernooi bij onze stand, en
anders in één van onze winkels.

Succes tijdens het toernooi!

Padjedijk 7, Purmerend
(T&M Sports)
		
Netwerk 13, Purmerend
(Tennis and more)

Een oer-Hollandse supermarkt met
de lekkerste verse producten en alle
A-merken voor discountprijzen.
Onze winkels in de buurt:
Volendam
Wieringenlaan 1
Purmerend
Van Burgplein 12
Van Damplein 9
barbecue! Ons vlees komt
Volop lekke rs voor dedaar
om kunn en we de beste
uit eigen slage rij enlaag
ste prijs gara nderen.
kwaliteit voor de

odj es,
lekkerste bro
Da gelijks de kke n in onz e eig en
vers afg eba win kel.

De Vriesplein 8

7

DAGEN PER
WEEK OPEN

GRATIS
PARKEREN

De beste kwaliteit groente
fruit voor de laags te prijs.en
Tip: pers je eigen sina asap

pelsa p!
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Kerkstraat 58, 1141 BJ Monnickendam
Telefoon: 0299 653 023 www.sakojuwelier.nl
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www.henriwillig.com

De sterke
punten van
Ber Koning
Fiets-Sport
• Verkoop van de nieuwste
modellen (elektrische) fietsen
en scooters
• Supersnel en professioneel
reparatieteam
• Groot aanbod van gebruikte
fietsen
• In de winter verkoop van
schaatsen en slijpservice in
alle rondingen
• Rond de jaarwisseling
verkoop van prachtig
vuurwerk

Ber Koning Fiets-Sport op het Noordeinde 12 in Monnickendam
stelt ook dit jaar weer een leuke fiets aan het Gouwzeetoernooi
2017 ter beschikking.
Wij wensen u een leuk toernooi en hopen u te zien bij Ber Koning
Fiets-Sport de fiets specialist van Waterland.
Rob Roos
Ber Koning Fiets-Sport
Dé fietsspecialist voor heel Waterland

Mooie prijzen te winnen met de verloting
Zondag 2 juli is de finaledag van het 34ste Gouwzeetoernooi. Tijdens de prijsuitreiking in de namiddag is het extra spannend voor de deelnemers. De finalisten weten al dat ze in een prijs hebben
gewonnen, maar ALLE aanwezige deelnemers kunnen andere prachtige prijzen winnen!

Dit jaar wordt er verloot:

Een prachtige fiets van rijwielhandel Ber Koning

Een weekend rijden in een
prachtig Volvo, aangeboden
door autodealer Van Kuyk in
Hoorn

Een golfclinic voor 8
personen bij Burggolf in
Purmerend

U doet mee door uw programmaboekje vóór de trekking in de daarvoor bestemde mand te deponeren. Prijzen kunnen alleen in ontvangst genomen worden door fysiek aanwezige winnaars zelf!
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de
Boer
Kees de Boer

en- en
Voor buitendeuren
alle binnen- en buitendeuren

Kees de Boer

Julianaweg 210
g 210 (1eShowroom
verdieping
Tol verf)
T 0299 - 369373
F 0299 - 361116

(1e verdieping Tol verf)

E info@keesdeboerdeuren.nl
I www.keesdeboerdeuren.nl

E info@keesdeboerdeuren.nl
I www.keesdeboerdeuren.nl

Voor alle binnen- en buitendeuren
Showroom Julianaweg 210 (1e verdieping Tol verf)
T 0299 - 369373
F 0299 - 361116

E info@keesdeboerdeuren.nl
I www.keesdeboerdeuren.nl

AUTOBEDRIJF
BOOM
PIEREBAAN MONNICKENDAM
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Warming up en rekken,
doen we dat nog?
De warming up bij het tennissen kennen we allemaal wel ,he? Een paar balletjes ongeïnteresseerd
overslaan en beginnen maar. Op zich is dit bij het recreatietennis wel ok ,mits het zeker 5 tot 10
minuten duurt en je je voeten ook nog verplaatst van links naar rechts.

Bij wedstrijden en vooral bij wedstrijden waar het ergens om gaat is het toch handig de coördinatie,
lenigheid en hartslagfrequentie vast wat toe te laten nemen. Het geeft je wat voorsprong bij de eerste games en kijkt de tegenstander vast tegen een 3-0 achterstand aan want jij haalt die korte bal wel
en je tegenstander net niet. Het geeft geen garantie dat een zweepslag in kuit of hamstring weg zal
blijven maar je reduceert in ieder geval het risico hierop .
Bij tennissen maken we geen lange loopacties, alles is kort en liefst ook snel en krachtig. Om tegelijk
te lopen, te draaien en te slaan zijn spiergroepen nodig die goed met elkaar samenwerken (keten)
Een warming up die goed te gebruiken is bij tennis is het zogenaamde active stretching. Door middel
van ‘active stretching’ worden in een korte tijd de meeste (en belangrijke) spieren op rek/spanning
gebracht voor de duur van 5 tot 10 seconden. Hierdoor ontstaat een betere doorbloeding in de musculatuur en gaan zowel lichaamstemperatuur als hartslag omhoog.
Het lichaam wordt op deze manier goed voorbereid op de inspanning die gaat volgen.
Een print-out van een active stretchsessie van 5 houdingen zijn te vinden op de wedstrijdtafel.
Ik wens u een blessurevrij Gouwzeetoernooi toe.
Peter Hobbelink
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Volvo Ton van Kuyk,
tekent voor kwaliteit
Kwaliteit leveren, op alle gebieden op elk moment van de dag, dat is onze drijfveer. Daarom is
het ook fijn dat we het merk Volvo vertegenwoordigen.
Volvo staat niet alleen voor veiligheid en betrouwbaarheid maar ook voor kwaliteit. Dat merkt
u aan de materialen die worden gebruikt, in de afwerking van het interieur, aan de hoogste scores
in de EuroNCAP veiligheidstesten en de service bij
uw dealer Volvo Ton van Kuyk.
Volvo is Latijn voor ‘ik rol’. We staan nooit stil. De
ontwikkelingen gaan verder. Met lichtere materialen, verdere verlaging van de luchtweerstand en
steeds zuinigere motoren lopen Volvo-modellen
ook in de toekomst voorop.

Worstmakerij-Rookhuis
‘De Woeste Willems’
Zaterdag 1 juli

Op zaterdag 1 juli zijn wij er de hele dag met al onze
gerookte (warme en koude) producten en
demonstreren wij hoe ambachtelijke worsten
gerookt worden.

Zondag 2 juli

Op zondag 2 juli, de finaledag, roken wij op het tennispark onze heerlijke warme en koude zalmzijdes
(een ware delicatesse)
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Wij nodigen u graag uit in onze
showroom in Hoorn aan de Kernweg 8.
Daar staan onze modellen – en uiteraard
ook een heerlijk koppie koffie – voor u
klaar."
Als extra prijs op de finaledag stelt Volvo
Ton van Kuyk een weekend rijden in een
prachtige Volvo ter beschikking!

Impressie Gouwzeetoernooi in 2016
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Sponsering: onmisbaar!
Als vereniging zijn we zuinig op al onze sponsoren en op onze hoofdsponsoren in het bijzonder!
Het is belangrijk dat de deelnemers de gezichten kennen van hen, vandaar dit ‘smoelenboek’.
Mocht u advies willen of overwegen een opdracht te verstrekken aan diensten die onze sponsoren
leveren, zoek dan contact met hen!
Vanzelfsprekend hopen we ook dat de sponsoren onderling elkaar weten te vinden, zodat kruisbestuiving ontstaat.

Links: Klaas Hakvoort
Rechts: Albert Hakvoort

Rob van Duuren,
Marken Express
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René Bosschieter van
TENNIS and more sportwear

Chris Oosting,
Chris Oosting makelaardij

Wiebe Willig,
Henri Willig, Cheese & More

Wilfred Jonk,
NBC van Roemburg

Frank Boom,
Autobedrijf Boom

Jurriaan Oosterloo,
Sako

Rob Roos,
Ber Koning Rijwielhandel

Erik de Visser , Tours en tickets

Rob de Rie ,
Volvodealer Van Kuijk
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Yvonne Langendijk,
Garibaldis

Rob Roos,
Ber Koning Rijwielhandel

Cos Roos,
Leguit & Roos
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Rob Mirani

Eric de Jong,
Sunforce

Kris en Frank Dutman,
De Bierderij

Kees de Boer, Kees de Boer deuren

Gonny Spinger, Graphic Box Edam
Verrassend Winkelen

Even de sponsors op een rijtje
Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Website

Autobedrijf Boom
Ber Koning Rijwielhandel
Burggolf Purmerend
Chris Oosting Makelaardij
De Bierderij
Duco trekhaken
Eterij Bob&Co
Eterij Bob&Co
Frontline Communications
Fysiotherapie Vreeland
Garibaldis
GraphicBox
Hakvoort Shipyard
Henri Willig Kaasmakerij
High Software
Kees de Boer deuren
Kees Gutter
Keurslagerij Dirk Spronk
Leguit en Roos
Loodgietersbedrijf Jack van der Spruit
Marken Express
Meubelstofferderij Miedema & Zn
Miedema Groenten fruit
NBC Van Roemburg
Remco's mode
Rob Mirani Verzekeringen
Ruud Klein Manuele Fysiotherapie
Sako
Stadskapper
Sunforce
Tennis and more
Tennisschool Fast Forward
Tours & Tickets
VHC Jongens
Vishandel Jan Bloem
Volvodealer Van Kuijk
Vomar
Wiering's Onderhoud
Woeste Willem

Frank Boom
Rob Roos
Suzanne Rozema
Chris Oosting
Frank Dutman
Lars Kunkels
Bobby Buur
Bobby Buur
Jeanne Haket
Peter Hobbelink
Yvonne Langendijk
Gonny Springer
Klaas Hakvoort
Marion Tol
Arthur de Leeuw
Kees de Boer
Greetje Gutter
Dirk Spronk
Cor Roos
Jack van der Spruit
Rob van Duuren
Tim Römer
Marcel Hillaert
Winfried Jonk
Remco Tierolf
Rob Mirani
Ruud Klein
Julian Oosterloo
Edwin de Kwaadsteniet
Eric de Jong
Eric Bosschieter
Gerben Maas
Erik Visser
Jan Tromp
Jan Bloem
Marcel Hillaerts
Linda Joosten
Chantal Wiering
Willem Kouwenoord

www.autobedrijfboom.nl
www.berkoning.nl
www.burggolf.nl/golfbaan/purmerend
www.chrisoostingmakelaardij.nl
www.bierderijwaterland.com
www.ducotrekhaken.nl
www.eterijbobenco.nl
www.eterijbobenco.nl
www.frontlinecommunications.nl
www.fysiotherapievreeland.nl
www.garibaldis.nl
graphicbox.nl verrassendwinkelen.nl
www.hakvoort.com
www.henriwillig.com/nl
www.highsoftware.com
www.keesdeboerdeuren.nl
www.keesgutter.nl
spronk.keurslager.nl
www.leguitenroos.nl
www.jackvanderspruit.nl
www.markenexpress.nl
www.miedemaenzn.nl
www.miedema-agf.nl
www.nbcvanroemburg.nl
www.remcosmode.nl
www.robmirani.nl
www.fysiotherapie-keizersgracht.nl
www.sakojuwelier.nl
www.stadskapper.nl
www.sunforce.nl
www.tennisandmore.nl
tennisschoolfastforward.nl
www.tours-tickets.com
https://www.vhcjongensbv.nl/index.php
email: jan.bloem@live.nl
www.tvk.nl
www.hoornevastgoed.nl
www.wieringsonderhoud.nl
willem.kouwenoord@nl.abnamro.com
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De makers van de glossy
Verrassend Winkelen

06 330 332 40
06 330 332 40

De Haven 14 · 1141 AZ Monnickendam
De
Haven
info
@ c h r14
i s o· o1141
s t i nAZ
g m Monnickendam
akelaardij.nl
i nw
f ow.
@cchhrriissoooossttiinn gg m
m aa kk ee ll aa aa rr d
d ii jj .. n
n ll
w
w w w. c h r i s o o s t i n g m a k e l a a r d i j . n l

design, vormgeving & media
Voor 't goedkoopste drukwerk van Nederland,
prachtige betaalbare magazines, goedkope
websites, de fraaiste huisstijlen of auto- en
gevelbelettering bent u bij ons aan het juiste
adres. Of wilt u soms een mooi boek uitgeven?
Dat kan ook. Bel Gonny Springer voor aan
afspraak. T 0299 372687 GRAPHICBOX.NL

