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MASTERS
TOERNOOI

HAKVOORT

2019

Gouwzeetoernooi
van 22 t/m 30

Het gezelligste
toernooi van
Waterland

juni

Het 36ste
Gouwzee toernooi
“Een mens is van nature gelijk. Maar onder
invloed van zijn omgeving kan de mens
verschillen van zijn medemens.“
Dit zei de filosoof Socrates en doelde op de
extra’s die men bij zichzelf kan oproepen als
men een sportief hoogtepunt bereikt. Net
ietsje beter zijn dan je tegenstander om deze te
verslaan en een ronde verder te komen in het
toernooi.
Het Gouwzeetoernooi organiseren we met verve
met een stel fanatieke tennissers.
We hebben hier lol in en zien dat terug bij de
deelnemers en sponsoren. Samen met alle
vrijwilligers staan we ook dit jaar weer klaar om
na alle voorbereidingen een leuk en fijn toernooi
te draaien.
Dit is het laatste jaar dat de commissie in deze
samenstelling zijn steentje bijdraagt. Het stokje
geven we daarna graag door aan volgende
enthousiastelingen.
Maar voor nu hebben wij er enorm veel zin in om
er een succesvolle week van te maken.
We bedanken alle vrijwilligers, sponsoren en
deelnemers voor hun bijdrage en wensen
iedereen een geweldig Gouwzeetoernooi 2019
toe.

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.
Kom bij ons werken
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.

Met sportieve groet,
Peter Rijkenberg
Toernooileider

Rederij Volendam - Marken Express

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.
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Het horeca- en evenementen programma
tijdens het gezelligste én lekkerste toernooi
van Waterland
ALLE TOERNOOIDAGEN ‘BBQ’-TIME
De BBQ brigade staat dagelijks paraat om de
heerlijkste vers gemaakte lekkernijen te bereiden. Er is dagelijks keus uit diverse gerechten
met 2 verse salades en stokbrood.
22 JUNI ‘TAART’
Op de zaterdagochtend 22 juni zijn er
heerlijke, door vrijwilligers gebakken taarten.
Deze kunnen door alle bezoekers worden
geproefd.
Op = Op!
23 JUNI ‘PIZZA’S’
Zondagmiddag 23 juni is Garibaldi aanwezig
met een hout-gestookte pizzaoven.
Ze bakt heerlijke verse pizza’s . Wees er snel
bij om je bestelling door te geven, want haar
pizza’s zijn erg populair.
27 JUNI ‘MAKREEL’
Op donderdagavond 27 juni roken we
makrelen. En uiteraard laten we jullie daar
gratis van meesmullen. Wil je meer dan
alleen een toastje makreel? Dan zijn broodjes
met vers gerookte makreel verkrijgbaar aan
de bar.

HET FINALE WEEKEND IS FEEST!
28 JUNI ‘PAELLA’ EN MUZIEK UIT
VOLENDAM!
Vrijdagavond 28 juni een ‘Spaanse
delicatesse’. In een enorme pan van
1 meter in het rond, bereiden we een
fantastische paella met de meest lekkere
ingrediënten.
Als klap op de muzikale vuurpijl: vanaf
22.00 uur kun je de rest van de avond
swingen en zingen met Kees Plat van de
Tribute to the Catsband.
29 JUNI ‘NIEUWE HARING & ZALM
VAN DE PLANK’
Zaterdag 29 juni serveren we de ‘échte
nieuwe ‘ van de authentieke Hollandse
Haringkar.
In de loop van de dag zijn er heerlijke
warm gerookte zalmzijdes van de plank
verkrijgbaar, een ware delicatesse.
30 JUNI ‘ONTBIJT EN PALING ROKEN’
Zondagmorgen 30 juni zijn finalisten en
sponsoren van harte welkom voor het
ontbijtbuffet met allerlei lekkere hapjes
en drankjes.
Natuurlijk weer ‘live’ Palingroken én
tongstrelend proeven voor alle
aanwezigen!

Kijk voor meer informatie over het programma tijdens de toernooiweek op het informatiebord
of bezoek onze website: gouwzeetoernooi.nl

Let op: uitsluitend pin-betalingen mogelijk.
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Bijzondere toernooibepalingen 2019
ALGEMEEN
1.

9.

Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB
TC Monnickendam te Monnickendam onder

www.gouwzeetoernooi.nl tot en met 11

toernooinummer: 1900918 in week 26 van

juni 2019 tot en met 23.59 uur. Tot dit mo-

24 juni t/m 30 juni 2019.

ment is het mogelijk je inschrijving zonder
verdere gevolgen terug te trekken.

Op de dagen voorafgaand aan week 26

11. Het inschrijfgeld bedraagt: Enkelspel: € 11,50

kunnen op zaterdag 22 juni en zondag 23
3.

juni reeds partijen worden gepland.

Dubbelspel per speler: € 11,50. Het inschrijf-

Voor dit toernooi geldt het Toernooi Regle-

geld moet worden voldaan via automatische
incasso.

ment 2019 van de KNLTB.
4.

hinderingen geaccepteerd.
10. Inschrijven kan alleen via internet, via

en wordt georganiseerd door

2.

In het finaleweekend worden er GEEN ver-

12. De actuele rating wordt opgehaald op 15

Toernooi onderdelen zijn:

juni 2019, om 16.30 uur aan de hand van de
HE
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juni 2019 via de mail bericht.
5

Speelschema: Er wordt gespeeld in een
afvalschema of poulesysteem. De keuze van
speelschema zal worden gemaakt op basis

6.
7.
8.

ce en 3 gravel banen.
15. Van maandag t/m vrijdag worden de eerste

van het aantal inschrijvingen per categorie/

partijen gepland om 17.30 uur. De laatste

groep.

partijen worden gepland om 23.00 uur uur.

Maximaal kunnen 375 partijen worden

Op de dagen voorafgaand aan week 26 en

gespeeld.

het finale weekend starten de partijen om

Er kan maximaal voor 2 onderdelen worden

9.00 uur.

ingeschreven.

Meldmoment bij de toernooileiding 15

Maximaal aantal verhinderingen per speler
en of dubbel: 1. Bij dubbelspelen geldt dat
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14. Het toernooi wordt gespeeld op 7 tennisfor-

minuten voor de geplande aanvangstijd.
16. Op de dagen voorafgaand aan de toernooi-

de verhinderingen van beide spelers gelijk

week tot en met vrijdag van de toernooi-

moeten zijn. Overschrijding van het aantal

week geldt dat bij uitloop van partijen de

verhinderingen kan een reden zijn tot uitloten.

maximale wachttijd 2 uur is na het geplande

aanvangstijdstip. Na dit tijdstip is de speler

korte sets, beslissende wedstrijd tie-break

vrij om te besluiten niet meer te spelen. Er

of beslissend puntensysteem, dan wel een

volgt dan een nieuwe plandatum en tijd. Dit

combinatie hiervan.

geldt niet als de uitloop wordt veroorzaakt

23. In het geval waarin bovenstaande bepalin-

door slechte weersomstandigheden en/of

gen niet voorzien, beslist de toernooileider,

overmacht. In deze situatie beslist de toer-

voor zover deze verantwoording niet aan

nooileiding.
17. Indien een speler 15 minuten na afroep door
of namens de toernooileider niet speelklaar

anderen is opgedragen.
24. Er wordt gespeeld met KNLTB goedgekeurde tennisballen. Te weten Wilson US open.

op de baan staat kan hij van verdere deelname in het betreffende onderdeel worden

Toernooileider:

uitgesloten.

Peter Rijkenberg, 06-53690092

18. De uitnodigingen voor de eerste wedstrijd
ontvangt u uiterlijk 20 juni 2019 via de mail.
19. In de afvalschema’s/poules zijn 2 prijzen
beschikbaar.
20. De kledingreclamecode is NIET van toepas-

Bondsgedelegeerde:
Wil van de Heijdt, 06-48741833
Hoofdscheidsrechter:
Henk van Tongeren
Toezichthouder:

sing. Een deelnemer is verplicht, op straffe

Dolf de Jong 06-18436812

van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te

Tennistoernooi:

dragen voor het spelen op gravel/tennis-

Hakvoort Gouwzeetoernooi

force en tijdens de partij gekleed te gaan in

Organisator:

algemeen aanvaarde tenniskleding.

TC Monnickendam

21. Bij alle dubbelpartijen geldt dat indien het

Tennispark:

noodzakelijk is om een derde set te spelen,

TC Monnickendam, 0299-653690

er een supertiebreak zal worden gespeeld.

Cornelis Dirkszoonlaan 346, Monnickendam

Bij alle enkelpartijen wordt, indien noodzakelijk, een derde set worden gespeeld.
22. 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
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Adviesbureau Klijn & van Kampen
nieuwe sponsor Gouwzeetournooi

Wij zijn Adviesbureau Klijn & van Kampen.
Vanaf begin 2018 hebben wij de activiteiten van Mirani Verzekeringen overgenomen.
Net als Mirani zijn wij een kantoor dat draait op persoonlijk band met onze relaties. Daarom sponsoren
wij het Gouwzeetoernooi van harte.
Wij zien uit naar een prettige en langdurige samenwerking en wensen alle deelnemers aan het
toernooi veel succes!
Met vriendelijke groet,

Functie-eisen:
Functie-eisen:
• Functie-eisen:
Een LBO/MBO opleiding;
Functie-eisen:
• • Een
LBO/MBO
opleiding;
Eenwerkervaring;
LBO/MBO opleiding;
• Passende
Functie-eisen:
Een
LBO/MBO
opleiding;
• •• Passende
werkervaring;
Passende
werkervaring;
• Zelfstandige
en flexibele
instelling
Passende
werkervaring;
• • ••Een
LBO/MBO
opleiding;
Zelfstandige
instelling
enflexibele
flexibele
instelling
• VaardigZelfstandige
in het lezen en
van
tekeningen
Zelfstandige
enlezen
flexibele
instelling
• • ••Passende
werkervaring;
Vaardig
in
het
tekeningen
Vaardig in het lezenvan
van
tekeningen
•Zelfstandige
Vaardig in het
lezen vaninstelling
tekeningen
•
en
flexibele
Reageren:
Reageren:
• Vaardig
in het
tekeningen
Je sollicitatie
met CV zijn
wij lezen
graag van
tegemoet.
Reageren:
Reageren:
Je Shipyard,
sollicitatiet.a.v.
met CV
zijn wij
graag
tegemoet.
Hakvoort
de
heer
A.
Hakvoort
jr.,
Ons aanbod:Wij
Ons bieden
aanbod:
Je
sollicitatie
met
CV
zijn
wij
graag
tegemoet.
Je
sollicitatie
met
CV
zijn
wij
graag
tegemoet.
je
een
zelfstandige
baan
met
technische
uitdagingen
aan
luxueuze
Hakvoort
Shipyard,
t.a.v.
de
heer
jachten die over de hele wereld varen. Je wordt intern begeleid en verder
Havenstraat
22, 1141 AX MonnickendamA.
ofHakvoort
per mail jr.,
Reageren:
Wij bieden je
zelfstandige
baan
met
technische
uitdagingen
aanen
luxueuze
Wijeen
bieden
eendezelfstandige
baan
metJetechnische
uitdagingen
aan
luxueuze
Hakvoort
t.a.v.
deheer
heer
Hakvoort
jr.,
HakvoortShipyard,
Shipyard,
t.a.v.
de
A. A.
Hakvoort
jr.,mail
jachten
die je
over
hele
wereld
varen.
wordt
intern
begeleid
verder
Havenstraat
22,
1141
AX
Monnickendam
of per
opgeleid.
Het
salaris
is
afhankelijk
van
leeftijd
en
ervaring.
Bij
onze
werf
werken
naar albertjr@hakvoort.com
Ons aanbod:
sollicitatie
met CV
zijn wijMonnickendam
graag tegemoet.
jachten
over
de hele
wereldJe
varen.
Je wordt
begeleid
en werf
verder
jachten
die
over
dedie
hele
wereld
varen.
wordt
intern
begeleid
enonze
verder
Havenstraat
of per
Het
salaris
is afhankelijk
van leeftijd
enintern
ervaring.
Bij
werkenJeHavenstraat
22, 1141
1141AX
AX Monnickendam
of mail
per mail
naar
albertjr@hakvoort.com
65opgeleid.
medewerkers.
Wij circa
bieden
je een zelfstandige
baan
met technische
uitdagingen
aanonze
luxueuze
Hakvoort
Shipyard,
t.a.v.
de
heer
A.
Hakvoort
jr.,
opgeleid.
Het
salaris
is
afhankelijk
van
leeftijd
en
ervaring.
Bij
werf
werken
naar
albertjr@hakvoort.com
circa
65
medewerkers.
opgeleid. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Bij onze werf werken naar albertjr@hakvoort.com
jachten diecirca
over65demedewerkers.
hele wereld varen. Je wordt intern begeleid en verder
Havenstraat 22, 1141 AX Monnickendam of per mail
circa 65 medewerkers.

AUTOCADTEKENAAR
AUTOCADTEKENAAR
AUTOCADTEKENAAR
AUTOCADTEKENAAR
METAAL/CONSTRUCTIEWERKER
METAAL/CONSTRUCTIEWERKER
METAAL/CONSTRUCTIEWERKER
AUTOCADTEKENAAR
METAAL/CONSTRUCTIEWERKER
MEUBELMAKER
MEUBELMAKER
MEUBELMAKER
METAAL/CONSTRUCTIEWERKER
MEUBELMAKER
Ons aanbod:
MEUBELMAKER
Ons je
aanbod:
Wij bieden
een zelfstandige
baan met technische uitdagingen aan luxueuze

6

opgeleid. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Bij onze werf werken
circa 65 medewerkers.

naar albertjr@hakvoort.com

Impressie Gouwzeetoernooi in 2018

Foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Herman Machielse
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service
en onderhoud
vakkundig
advies,
Verschijn
topfit op en onderhoud
service
de baan in het finale
weekend!vakkundig advies,
service en onderhoud
Na een aantal zware partijen doorgedrongen
tot de halve finale?
Dan kunt u wel een oppepper gebruiken voor
de strijd om een plaats in de finale.
Op zaterdag 29 juni kunnen
spelers bij een professionele
sportmassage boeken van
15 minuten.
GRATIS voor deelnemers die
deze dag de baan op gaan.
Inschrijven alleen bij de
wedstrijdtafel.

E-bikes
• Stadsfietsen
Sportieve
E-bikes | Stadsfi
etsen | Sportieve fi•etsen
| Accessoiresfietsen
| Service
Accessoires
Service
E-bikes | Stadsfi
etsen | Sportieve fi•etsen
| Accessoires | Service
E-bikes | Stadsfietsen | Sportieve fietsen | Accessoires | Service

Noordeinde 12, 1141 AM Monnickendam
Telefoon : 0299 – 651267
Email
: info@berkoning.nl
Website : www.berkoning.nl
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Wat u moet weten
De ingang van ons park is gelegen aan de Cornelis Dirkszoonlaan 346.
Als u met de auto komt, let dan goed op het parkeerverbod dat
geldt voor een deel van de Cornelis Dirkszoonlaan (direct tegenover de ingang van het park). Dit verbod is ingesteld om bewoners
te beschermen tegen verkeersoverlast van bezoekers aan het
sportpark. Aan het eind van de Cornelis Dirkszoonlaan is
een groot parkeerterrein beschikbaar op slechts 5 minuten
lopen van het tennispark. Voorkom boetes; deze kunnen
behoorlijk oplopen.
Wij verzoeken u om bij het
verlaten van het tennispark,
vooral in de avond, niet al te
luidruchtig te zijn.
Druk 3 seconden op de groene
knop en het hek gaat open na
22.00 uur.

Pas op voor
bekeuringen!
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2018
Gouwzeetoernooi uitslagen
Dames Enkel 5
1e Chantal Bos
2e Melanie Trum
Dames Enkel 6
1e Silvia de Boer
2e Sanne Rutten
Dames Enkel 6 35+
1e Els Krüse-Pronk
2e Yvonne Langendijk
Dames Enkel 7 17+
1e Jantine Prijs
2e Ria Cuppen
Dames Enkel 8 17+
1e Carolien van der Kurk
2e Matthea van den Bosch

Dames Dubbel 6
1e Annemarie Bührs
Sanne Rutten
2e Carolien Rijkenberg
Sophie Rijkenberg
Dames Dubbel 6 35+
1e Carolien Rijkenberg
Margit van Zon
2e Claudia Heldoorn
Pascale Tillemans
Dames Dubbel 7 17+
1e Gretha Molenaar
Anita Piet
2e Manon de Boer
Chantal Schilder
Dames Dubbel 7 35+
1e Ingrid Talsma
Nellie Voorthuijzen
2e Wenda Been
Pauline de Jong-Christiaanse
Dames Dubbel 8 35+
1e Jeannette Guyt
Sandra Keyzer
2e Marieke de Vlieger
Ingrid Verborg
Gemengd Dubbel 5
1e Sandra Buitendam
Leon Siemerink
2e Sabine Nelissen
Edwin de Vries
Gemengd Dubbel 6
1e André Snoek
Geranne Veerman
2e Peter Kemper
Bianca de Boer

Dames Dubbel 5
1e Roos Molenaar
Lynn Veerman
2e Sabine Nelissen
Johanneke Wolters
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Gemengd Dubbel 6 35+
1e Martin Kes
Nathalie Kes-Schilder
2e Dick Bos
Margriet Verwiel

Gemengd Dubbel 7 17+
1e Bart-Jan Akerboom
Manouk de Witte
2e Tynke Kootstra
Jan Kootstra
Gemengd Dubbel 7 35+
1e Kees Nijssen
Caren Geerlings
2e Willeke Reij
Han Daniels
Gemengd Dubbel 8 35+
1e Bert Lanting
Bianca de Buijzer
2e Ingrid Verborg
René Scholten
Gemengd Dubbel 8 50+
1e Peter Meekel
Aline Dral
2e Louise Ebbes
Jan Ebbes

Heren enkel 3
1e Ramon van Flymen
2e Joey Jonk
Heren Enkel 4
1e Ferran Stijsiger
2e Jeffry Schilder
Heren Enkel 5
1e Albert Klein Haneveld
2e Jesse Renckens
Heren Enkel 5 35+
1e Dick de Zwart
2e Olav Toeset
Heren Enkel 6
1e Henny Plat
2e Carlo Tol
Heren Enkel 6 35+
1e Beyko Tolk
2e Barry Ubbels
Heren Enkel 7 17+
1e Tim Jansen
2e Ben Bond

Heren Enkel 7 35+
1e Bert Wattimena
2e Rogier Kwak
Heren Enkel 8 17+
1e Mike van Pothoven
2e Stefan Helsloot
Heren Enkel 8 35+
1e René Scholten
2e Coen Kraak
Heren Enkel 9 17+
1e Raymond van der Stadt
2e David Rademaker

Heren Dubbel 7 17+
1e Bart-Jan Akerboom
Nicky Kessels
2e Martin Bond
Michel Bont

Heren Dubbel 3
1e Joey Jonk
Ramon van Flymen
2e Sven ten Dam
Reinier Wentholt

Heren Dubbel 7 35+
1e Rogier Kwak
Marco van Weerden
2e Ton de Lange
Eric Lotte

Heren Dubbel 4
1e Luuk Koopman
Bas van Zandbergen
2e Camiel Oppenhuis
Tim Tolk

Heren Dubbel 7 50+
1e Paul Rademaker
Cees Vries
2e Jeroen Pereboom
Dick Willms

Heren Dubbel 5
1e Frank Braspenning
Tim Römer
2e Hans Groot
Johan Veerman

Heren Dubbel 8 17+
1e Ron Kamps
Herman Muller
2e Fred Lingeman
Andreé te Nuyl

Heren Dubbel 6
1e Dick Bos
Abel Bosman
2e Wessel Lageweg
Jeroen van Straten

Heren dubbel 8 50+
1e Rick Huygen
Dick Tol
2e Lex Humming
Bert Lanting

Heren Dubbel 6 35+
1e Eddy de Groot
Peter Rijkenberg
2e Kees Kwakman
Kees Smit
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WiFi &
Audio Guide

• REGULIERE VEERDIENST TUSSEN VOLENDAM EN MARKEN
• OOK TE BOEKEN VOOR BRUILOFTEN, BEDRIJFSFEESTEN, PRIVÉ- EN PARTY CRUISES
• DE BESTE DEALS VINDT U OP ONZE WEBSITE

Kijk op onze website voor meer informatie: www.markenexpress.nl • +31 (0)299 36 33 31

Coöperatie
Windenergie
Waterland
Op de dijk naar Marken staat een tweetal windmolens van de Coöperatie Windenergie Waterland
(CWW). Een gedeelte van de winst uit deze windmolens wordt door de Stichting Duurzaam
Waterland gebruikt om het gebruik en bewustzijn
van duurzame energie in de gemeenten
Waterland en Edam-Volendam te bevorderen.
Door duurzaamheid te stimuleren en subsidiëren
helpen wij het gebruik van fossiele brandstoffen
te verminderen en Waterland voor toekomstige
generaties te behouden.
In mei 2019 heeft de CWW een bedrag van in totaal
€ 20.000,- aan dertig verenigingen in de regio
Waterland geschonken, waaronder de Tennisclub
Monnickendam.
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Tennis and more
Beste tennisliefhebbers,
Voor het 5de jaar op rij zijn wij
weer sponsor van het gezelligste toernooi van Waterland!
Wij zijn weer met ons vertrouwde pop-up store aanwezig voor
de verkoop van tenniskleding,
tennisschoenen, accessoires. En
heb je een nieuwe bespanning
nodig? Binnen een dag hebben
wij dat voor je geregeld. Zo
zorgen wij voor jouw optimale
uitrusting. En dat doen we niet
alleen voor jou, maar hebben
we ook al gedaan voor de jeugd
van Tennisclub Monnickendam.
Wij hebben als één van de
sponsoren de sporttenues
verzorgd.

Wij werken al 5 jaar samen met
Tennisclub Monnickendam.
Om dat te vieren krijg je 10%
korting op al onze artikelen
in onze winkel Netwerk 17
in Purmerend zolang wij hier
nog sponsor zijn. Laat wel je
knltb-pas zien. Er geldt geen
minimum bedrag

Namens Tennis and more wensen wij iedereen veel tennisplezier, met sportieve wedstrijden,
gezelligheid en hopelijk op
mooi weer!

Uiteraard hopen wij jou te zien
in onze vernieuwde winkel
of in onze pop-up tijdens het
toernooi .

Tamara Sutherland
Netwerk 17
Purmerend
Tel. 0299 - 39 78 10

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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baby-kids-woman
fashion
Zuideinde 28 in Monnickendam,
Kijk ook in onze webshop op www.gezustersj.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
2019 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 30 juni is de finaledag van het 36ste 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 elektrische fiets,
een GIANT Triple XE1 DSM
Matte black als prijs van
rijwielhandel Ber Koning.

Een weekend rijden in een
prachtige Alfa Romeo Stelvio of
de Jeep Compass, aangeboden
door Autobedrijf Vireo in
Purmerend

Een golfclinic voor 8
personen bij Burggolf in
Purmerend

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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Lenigheid geeft je voorsprong
De warming up bij het tennissen kennen we allemaal wel ,toch? Een paar balletjes ongeïnteresseerd
overslaan en beginnen maar. Op zich is dit bij het recreatietennis wel oké ,mits het zeker 5 tot 10
minuten duurt en je je voeten ook nog verplaatst van links naar rechts.

Korte, snelle bewegingen vragen om
actieve streching
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 van een actieve stretchsessie van 5 houdingen, is te vinden bij de wedstrijdtafel.
Ik wens u een blessurevrij Gouwzeetoernooi toe.
Peter Hobbelink
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Impressie Gouwzeetoernooi in 2018

Foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Dolf de Jong’
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Kees Plat

van de Tribute to the Catsband

Vrijdag 28 juni van 22:00–24:00 uur
Populaire rock en pophits aller tijden, natuurlijk
Catsnummers én feestmuziek!
Speciaal voor het Gouwzeetoernooi op het tennispark in Monnickendam.

Gratis entree
19

Sponsoring: 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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Tamara Sutherland van
TENNIS and more sportwear

Chris Oosting,
Chris Oosting makelaardij

Frank Boom,
Autobedrijf Boom

Johan Klijn
Klijn & van Kampen

Wiebe Willig,
Henri Willig, Cheese & More

Carolien Rijkenberg,
Kinderdagverblijf Telraam

Cor Roos,
Leguit & Roos

Wilfred Jonk,
NBC van Roemburg

Erik de Visser , Tours en tickets

Jacco Spaargaren,
Vireo Auto
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Yvonne Langendijk,
Garibaldis

Wouter Tillemans,
CWW

Erik de Jongh,
Sunforce

Rob Roos,
Ber Koning Rijwielhandel

Suzanne Rozema,
Burggolf

Gonny Spinger, Graphic Box Edam
Verrassend Winkelen

Jeanne Haket,
Frontline Communications

Kees de Boer, Kees de Boer deuren

Mieke van London,
Waterlands Weekblad

De sponsoren op een rijtje
Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Autobedrijf Boom
Ber Koning Rijwielhandel
Burggolf Purmerend
Chris Oosting Makelaardij
Coöperatie Windernergie Waterland
Duco trekhaken
Frontline Communications
Fysiotherapie Vreeland
Garibaldis
Gezusters Janssen
GraphicBox Edam
Hakvoort Shipyard
Henri Willig Kaasmakerij
High Software
Kees de Boer deuren
Kees Gutter
Keurslagerij Dirk Spronk
Kinderdagverblijf Telraam
Klijn van Kampen
Leguit en Roos
Marken Express
Meubelstoffeerderij Miedema & Zn
Miedema Groenten fruit
NBC Van Roemburg
Rabobank Waterland en omstreken
Remco's mode
Ruud Klein Manuele Fysiotherapie
Style and Fashion
Sunforce
Tennis and more
Tennisschool Fast Forward
Tours & Tickets
TwinsKitchen
VHC Jongens
Vireo Auto Purmerend
Vishandel Jan Bloem
Vomar
Waterlands Weekblad

Frank Boom
Rob Roos
Suzanne Rozema
Chris Oosting
Wouter Tillemans
Lars Kunkels
Jeanne Haket
Peter Hobbelink
Yvonne Langendijk
Scarlet Janssen
Gonny Springer
Klaas Hakvoort
Marjon Tol
Arthur de Leeuw
Kees de Boer
Greetje Gutter
Dirk Spronk
Carolien Rijkenberg
Johan Klijn
Cor Roos
Rob van Duuren
Tim Römer
Marcel Hillaert
Winfried Jonk

Website

www.autobedrijfboom.nl
www.berkoning.nl
www.burggolf.nl/golfbaan/purmerend
www.chrisoostingmakelaardij.nl
www.cwwaterland.nl
www.ducotrekhaken.nl
www.frontlinecommunications.nl
www.fysiotherapievreeland.nl
www.garibaldis.nl
www.gezustersj.nl
www.graphicbox.nl
www.hakvoort.com
www.henriwillig.com
www.highsoftware.com
www.keesdeboerdeuren.nl
www.keesgutter.nl
www.spronk.keurslager.nl
www.kdvtelraam.nl
www.klijnvankampen.nl
www.leguitenroos.nl
www.markenexpress.nl
www.miedemaenzn.nl
www.miedema-agf.nl
www.nbcvanroemburg.nl
www.rabobank.nl
Remco Tierolf
www.remcosmode.nl
Ruud Klein
www.fysiotherapie-keizersgracht.nl
Claudia Heldoorn
www.stylefashionliving.com
Erik de Jongh
www.sunforce.nl
Tamara Sutherland
www.tennisandmore.nl
Gerben Maas
www.tennisschoolfastforward.nl
Arenda Oudejans
www.tours-tickets.com
Eva en Vera van Berkum www.twinskitchen.nl
Jan Tromp
www.vhcjongensbv.nl
Jacco Spaargaren
www.vireoauto.nl
Jan Bloem
jan.bloem@live.nl
www.hoornevastgoed.nl
Mieke van London
www.waterlandsweekblad.nl
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Uitgever van o.a. de glossy
Verrassend Winkelen !!!

vo o r d e
scherpste
offertes

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

grafisch bureau, uitgever & drukwerk
Wij zijn een full service grafisch bureau
én uitgeverij met verrassend lage prijzen.
Bel Gonny Springer voor
iedere grafisch oplossing.
T 0299 372687 of check GRAPHICBOX.NL

