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Beste tennisvrienden,
Als u dit leest zijn het bestuur en de diverse commissieleden alweer druk doende om alles
voor het komende tennisseizoen in orde te maken. De banen en het clubgebouw moeten
weer schoon en speelklaar worden gemaakt en als dit gedaan is, zullen er ook weer diverse
activiteiten plaats vinden.
Zonder alle vrijwilligers natuurlijk zou dit nooit kunnen lukken, alvast dank daarvoor. Vergeet
niet dat de bestuurs- en commissieleden ook vrijwilligers zijn. Als alles volgens planning
verloopt, zal eind maart de nieuwe website online zijn, zodat een ieder daar ook de info kan
halen die men nodig heeft om te kunnen tennissen of om te zien wanneer er iets te beleven
is op sportpark “Parkhiem”.
Ook zijn we nog steeds op zoek naar mensen die ons kunnen helpen de benodigde
man(vrouw)kracht in het bestuur en diverse commissies op peil te houden. Hebt u interesse
meldt u zich dan bij een van de bestuur- of commissieleden.
De jeugdcommissie is de afgelopen weken al druk bezig geweest om via de Poiesz-actie
geld binnen te halen, om de evenementen die zij organiseren een steuntje in de rug te
geven.
Aangezien onze vereniging de afgelopen jaren om diverse redenen nog al wat leden is kwijt
geraakt was het helaas noodzakelijk om de contributie dit jaar voor het eerst sinds jaren
extra te verhogen. Wij hopen dat we dit de komende jaren niet meer te hoeven doen. Ons
doel is om via diverse acties en activiteiten nieuwe leden te werven zodat we weer richting
de 150 leden of meer kunnen groeien. Ook onze tennisleraar Dictus Koop denkt hier volop
aan mee en samen met de jeugdcommissie hopen we ook nieuwe jeugdleden naar onze
vereniging te ‘lokken’.
Natuurlijk als we er met ons allen de schouders onder zetten moeten er de komende jaren
toch ook weer positieve impulsen te vinden zijn, te beginnen met komend seizoen. Er zijn
meer competitie teams dan voorgaande jaren dus dat is al een goede start. Laten we er een
mooi seizoen van maken en hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en alle
activiteiten die gepland staan doorgang kunnen vinden.
Verder wens ik iedereen een sportief, gezond en blessurevrij seizoen toe.
Namens het bestuur,
Johan Miedema
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Tennistoernooi zaterdag 7 februari 2015 in de Sanjes geschreven door Koos Postma
Bij het binnenkomen valt meteen de vrolijkheid en het drukke gebabbel op. Dit laatste is niet
zo verwonderlijk omdat er wat meer dames dan heren meedoen. In de zithoek hebben Ymkje
van der Schaaf, Anneke Paauw, Lena Giezen en Sjoukje Miedema elkaar hoorbaar veel te
vertellen. Een gezellige en gemoedelijke sfeer en dat zal zo blijven. De deelname is
maximaal en dat is deze keer 24, Het hadden er meer kunnen zijn maar helaas was het niet
mogelijk meer dan 3 banen te huren.
De wedstrijden en Abba. Matchfixing bij de poedelprijs?
Je herkent bepaalde rituelen van de degenen die tennissen om te winnen. Ze zijn een beetje
stil (concentratie?), gaan veelvuldig naar de WC of lopen onrustig heen en weer. Zij kunnen
niet wachten tot de wedstrijd begint. De eerste koppels gaan de baan op en na het inslaan
klinkt de bel voor de start van de wedstrijden. Na elk half uur betreden nieuwe teams het
strijdtoneel. Een prachtig

schouwspel.
Het niveau is erg hoog en bij sommige slagen kun je niet geloven dat het echt gebeurt wat
zich daar op de banen afspeelt. De ene bal nog fraaier dan de ander, alles wordt uit de kast
gehaald om de tegenstanders te slim af te zijn. Het gebruik van de netband is daarbij geen
uitzondering.

De conclusie na het einde van de wedstrijden kan dan ook geen
andere zijn dat er op zeer hoog niveau is gespeeld. De hele avond
heeft Margreet Bijlsma alle uitslagen bijgehouden en dan komt na
een aantal spannende minuten optellen van de games, het moment
dat de prijsuitreiking plaatsvindt.
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winner takes it all”, en dat is deze keer Frederik Kamstra.
Hij won al zijn partijen en of dat ook was gebeurd zonder
de steun van Folkert Bil, Astrid Schraag, Janny Kiewiet
en Liesbeth van der Heide?
Alle overige prijzen gingen naar vrouwelijke deelnemers
en dat vond Johan Miedema, die deze prijzen uitreikte,
echt wel leuk.

Via verloting werden twee prijzen uitgereikt. Christina
Kooistra en Rina Fokkens waren de gelukkigen en dat
geluk hebben zij natuurlijk afgedwongen via hun prima
tennis eerder die avond.

En dan de “poedelprijs”. Deze ging naar ……… Karen
Koop. Degenen die met haar hebben “meegepoedeld”
waren Cor Giezen, Marjolein Schraag, Riejette Kooistra en
Mascha de Hek. Als je dit rijtje ziet dan lijkt de vraag
gerechtigd of matchfixing misschien z’n intrede heeft
gedaan binnen onze vereniging? In sport wordt gesproken
van matchfixing als het resultaat van een wedstrijd
bepaald wordt door een deelnemer en/of een andere
betrokkene. Dat Karen met haar kwaliteiten en partners de
poedelprijs heeft gewonnen is op z’n minst opmerkelijk. Op
een door de fotograaf gemaakte foto zien we Karen in
gesprek met een van haar tennispartners deze avond.
Waar gaat dit gesprek toch over?
Wat verder opviel
De harde ballen van Jaap Hoekstra. Het slimme spel van
Wiesje de Jonge. Theo van Asperen die de ballen regelmatig achter de gordijnen liet
verdwijnen (tijdrekken?). En Wiep Papenburg die “zijn hoofd er niet altijd bij had” en met z’n
gedachten ergens anders was.
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Bittergarnituur en after party buffet
Natuurlijk is al dat tennis niet vol te houden zonder inname van kilojoules en dat was prima
geregeld. Tijdens de wedstrijden vulde bittergarnituur de pinda’s en kaas aan en na afloop
was er een buffet. Na gezellig geklets aan en rondom de bar kwam er een eind aan een
mooie tennisavond.
Cor Giezen, Jan Slingerland en Jan van Helden tijdens de
nabespreking.

In maart nog een toernooi en bedankt!
Het was een succes en daarom wordt er in maart nog een toernooi georganiseerd. Deze
toernooien organiseren lijkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Diverse leden van onze
tennisvereniging hebben zich hier voor ingezet. Allemaal die daarbij helpen: “bedankt!”
De foto’s zijn gemaakt door Johan Miedema.
Toernooi 21 maart 2015 in De Sanjes te Veenwouden:
Tot nu toe hebben 22 leden zich opgegeven voor dit toernooi. Er zijn dus nog 2 plekjes vrij.
Heb je zin om ook mee te doen geef je dan zo snel mogelijk op via mail@tv-buitenpost.nl.
Ook dit keer willen we er een leuke en gezellige avond van maken.

Hoofdsponsors

Hoofdsponsors

