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Beste tennisvrienden,
Het tennisseizoen loopt al weer aardig naar het einde toe. Momenteel wordt er door diverse
teams nog gespeeld in de dorpencompetitie. Ook zijn er nog diverse activiteiten geweest
waaronder de Ladiesnight, de Achtkarspelencup voor de jeugd en het Seatrade
Mixdubbeltoernooi.

ACTIVITEITEN VOOR DE KOMENDE PERIODE:
10 oktober 2015 ATB Slottoernooi voor de senioren:
Aanvang is om 13 uur. De inleg bedraagt€ 3,50.
Heb je je nog niet aangemeld dan kan dat alsnog via mail@tv-buitenpost.nl of kom gewoon
langs. Je bent altijd welkom en laten we er met zijn allen een gezellige middag van maken
ter afsluiting van het seizoen.
13 november 2015 Uitje voor de jeugd:
Met de jeugd naar Klimpark Dokkum. Informatie wordt gegeven door de jeugdcommissie
Januari 2016 Bubitoernooi in de Sanjeshal te Zwaagwesteinde/Veenwouden:
Informatie hierover volgt nog.

Ladiesnight 2015 (geschreven door Alie Jansen):
Zaterdagavond 22 augustus werd er door 16 ladies getennist op tennispark Parkhiem. De
Ladiesnight ging van start onder heerlijke zomerse temperaturen. Diete Paauw had de
wedstrijden van tevoren (in haar eentje) ingedeeld en dit leidde tot mooie, afwisselende
partijen. Na twee wedstrijden was er tijd voor koffie, thee en gebak.
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Na een welverdiende pauze werden er nog twee partijen gespeeld. Er werd op sommige
banen fanatiek gestreden om de winst. Sommige kreten waren op het West te horen. Het
was uiteindelijk Anneke Nieuwenhuis, die er met de eerste prijs vandoor ging. Lena Giezen
werd verdiend tweede. Voor Justina van der Kooi was er nog een speciale prijs, die goed
van pas komt in haar nieuwe keuken. Deze prijs werd getrokken door trouwe supporter
Annie Belet.

Een impressie van de gezellige sfeer!
Hierna was er nog een gezellige nazit met heerlijke salades en hapjes. Kortom, het was een
geslaagde avond.
Kantinecommissie bedankt voor de gezellige, goed georganiseerde avond!
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SEATRADE MIXDUBBELTOERNOOI 2015:
Ondanks de mindere weersomstandigheden konden met wat verschuivingen de meeste
wedstrijden doorgang vinden.
De winnaars van de A-poule waren Anneke Paauw en Paul Boersma en deze moesten
aantreden tegen de winnaars van de B-poule Diete Paauw en Johan Miedema, met 6-3 en
6-4 trokken Anneke en Paul aan het langste eind en werden verdiend winnaar.

Eindwinnaars poule A & B: Anneke Paauw en Paul Boersma
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In de C-poule waren er ook spannende partijen te zien, waarbij de supertiebrake soms
uitkomst moest brengen.Uiteindelijk kwamen Dietha Paauw en Jan de Jong als winnaars te
voorschijn.

Winnaars poule C: Jan de Jong en Dietha Paauw

Ook in de D-poule werd hard gestreden om de punten. Als sterkste team kwamen Alie
Jansen en Munir Yacoub uit de bus en zij waren iedereen in 2 sets de baas.
Na afloop werden de prijzen uitegreikt aan de winnaars, waarbij Munir en Alie niet aanwezig
waren, maar de prijzen krijgen ze nog.
Volgend jaar hopen we opnieuw op veel deelnemers om dit gezellige toernooi vooral in stand
te houden als een soort afsluiting van het reguliere tennisseizoen.
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ACHTKARSPELENCUP JEUGD 2015:
Vrijdag 11 september 2015 werd er weer op verschillende tennisparken gestreden om de
Achtkarspelencup wisselbeker. Vorig jaar belande de beker in handen van de jeugd van
TSO. Op het tennispark in Buitenpost waren de categorie geel-spelers mooie wedstrijden
aan het spelen. Er deden 12 deelnemers mee. Het zonnetje liet zich regelmatig zien,
hierdoor was het voor het publiek heerlijk vertoeven op het terras

Deelnemers op tennispark TV Buitenpost
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Om 20:00 uur waren de wedstrijden gespeeld en konden de winnaars bekend worden
gemaakt:
1e Mark Vos TSO (Surhuisterveen)
2e Ties Pander TSO (Surhuisterveen)
3e Kjell de Hek TV Buitenpost
4e Emiel Huisman TSO (Surhuisterveen)
De 1e en 2e plaats kregen een medaille.

Nadat de punten van alle locaties waren opgeteld was de uitslag als volgt voor de
deelnemende verenigingen:
1e Surhuisterveen 11 punten;
2e Kootstertille 9 punten;
3e Buitenpost 8 punten;
4e Harkema 7punten;
5e Drogeham 4 punten en
6e Augustinusga 0 punten.
De Achtkarspelencup beker 2015 gaat ook dit jaar naar Surhuisterveen
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Tot slot: Mocht je ook een stukje willen plaatsen in de nieuwsbrief mail dit dan naar:
mail@tv-buitenpost.nl
Foto’s, suggesties of ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Wij wensen iedereen nog veel plezier op de tennisbaan.
Het bestuur van TV Buitenpost
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