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Beste leden, donateurs en sponsoren,
Voor U de eerste nieuwsbrief van 2016. Inmiddels is er al heel wat gebeurd in de afgelopen
maanden. Zo werden tijdens de ledenvergadering in januari Cor Giezen en ondergetekende
benoemd tot erelid van de vereniging wat voor Cor en mij als een donderslag bij heldere hemel
kwam. Natuurlijk zijn we hier hartstikke blij mee en willen jullie langs deze weg alsnog bedanken
en met name initiatiefnemer Theo van Asperen.
Ook alle (oud)bestuur, commissieleden en vele vrijwilligers die al vele jaren belangeloos hun
beste beentje voorzetten om de tennisvereniging te helpen verdienen natuurlijk een vette pluim.
Ook de samenstelling in het bestuur is iets gewijzigd met de komst van Koos Postma als nieuwe
penningmeester en de vacante voorzittersfunctie die nu ook weer bezet is. Inmiddels zijn de
diverse commissies al weer druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen, zoals
het schoonmaken van het clubgebouw, opknappen canadatenn banen en herstellen
gravelbanen.
Ook het maken van de activiteitenlijst voor zowel de senioren en junioren is weer een hele klus,
denk hierbij ook aan de activiteiten die buiten ons tenniscomplex vallen, zoals het straattennis op
koningsdag en de diverse jeugd activiteiten in samenwerking met de omliggende verenigingen.
10 teams gaan in de competitie van de KNLTB een gooi doen naar het kampioenschap en we
wensen hen hier veel sterkte toe.
Ook dit jaar kun je weer terecht bij Dictus Koop voor het nemen van tennislessen en is het de
bedoeling om het toss tennissen nieuw leven in te blazen, zowel de avonden als de koffietoss
ochtenden. We hopen dan ook vele bekende maar ook nieuwe leden te verwelkomen.
Ook wij kunnen niet zonder (hoofd)sponsoren en zijn dan ook blij met hun inbreng. Ook de
kantine inkomsten zijn voor de club een belangrijke bron van inkomsten en om deze draaiende
te houden is nog steeds de hulp van alle leden welkom; dus als u nog ruimte heeft om eens een
dienst te draaien neem contact op met een van de dames van de kantinecommissie. Alle
informatie is ook terug te vinden op de website www.tv-buitenpost.nl; neem hier eens een kijkje
om te zien wanneer er wat te beleven is op tennispark “ Parkhiem “. Of heb je vragen? Kun je
iets niet vinden, je kunt mij of iemand van het bestuur altijd aanspreken.
Voor de rest wens ik iedereen en sportief en gezond seizoen toe.
Johan Miedema,
voorzitter TV Buitenpost
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Sanjes tennistoernooi 30 januari 2016

De deelnemers
Margreet Bijlsma Sjoukje Miedema Johnan Miedema Liesbeth van der Heide
Anneke Nieuwenhuis Harrie Nieuwenhuis Harry Kiewiet Janny Kiewiet Folkert Bil
Mascha de Hek Ymkje van der Schaaf Justina van der Kooi Rina Guikema
Lena Giezen Cor Giezen Karin Koop Theo van Asperen Roel Gebben
Wiesje van der Werf Marjolein Schraag Tsjimkje Pol Riejette Kooistra Diete Paauw
Koos Postma

Tennisbal nauwelijks te onderscheiden van bitterbal !!
Geef je snel op want vol=vol stond er in de uitnodiging. En het was vol en daardoor
jammer dat een aantal tennis liefhebbers voor deze avond teleurgesteld moesten
worden.
Het was weer een toernooi waar alles inzat. Gezelligheid, fanatisme, vreugde en
teleurstelling, sportiviteit, humor, maar bovenal prachtig tennis. En dan die heerlijke
hapjes zoals de bitterballen die tussen de partijen door lagen te wachten. Voor Marjolein
werd dit allemaal even te veel. Zij was tijdens een van haar partijen zo met haar
gedachten bij de bitterballen
en er zo van overtuigd dat er een bitterbal door de lucht
vloog, dat zij de tennisbal daarmee verwarde. De tennisbal bleek echter te groot en te
taai met een pijnlijke lip als gevolg (inmiddels weer in orde).

Marjolein loopt “verbitterbald” over de baan
na haar ontdekking dat een tennisbal toch
echt niet zo smaakt als een bitterbal
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Die bal was toch uit?

Liesbeth bestelt de bitterballen en dan ga je
natuurlijk op de 1e rij zitten

Matchfixing schrikt de tenniswereld weer op
Zelfs Roger Federer mengde zich enkele weken geleden in deze discussie. De internationale
tennisbond ITF, de mannenbond ATP, de vrouwenbond WTA en het Grand Slam Board besloten
daarop een commissie op de zaak te zetten. Het mondiale onderzoek naar matchfixing gaat
langer dan een jaar duren. Binnen de TV Buitenpost waren deze berichten aanleiding om
undercover een eigen onderzoek te starten en deze Sanjesavond leende zich daar uitstekend
voor. De ingrediënten voor matchfixing waren ruimschoots aanwezig. Maar liefst 4 getrouwde
stellen hadden zich gemeld. Zouden de echtelieden elkaar helpen? Maar wat te doen als je
tegen een van de twee kersverse ereleden moet spelen. Laat je die dan winnen? Of bitterballen
verkwanselen voor het kopen van een winstpartij. Zoals te verwachten viel is de integriteit binnen
de TV Buitenpost 100%. Geen enkele uitslag of signaal wees richting matchfixing. Via de KNLTB
zal de TV Buitenpost de mondiale instanties informeren over deze uitkomst.
Ach ja, tennis kijken is wel leuk, maar
een beetje bijkletsen toch ook?

De achteraf hapjes
Hoofdsponsors

Diete en Liesbeth wisten weer precies wat iedereen lekker vindt….. Salades en allerlei andere
hapjes waren weer smaakvol uitgestald op de tafel en er werd me toch van gesmuld. Dit alles
aangevuld met een (fris)drankje naar keuze.

Dank aan de organisatie
Het toernooi deze avond was weer prima georganiseerd. Voor degenen die dit hebben geregeld:

“bedankt daarvoor!!!!!!”

(geschreven door Koos Postma)

ACTIVITEITEN 2016:
De activiteitenlijsten worden zo spoedig mogelijk gemaild en op het prikbord gehangen zodat
iedereen zich weer kan opgeven om aan diverse leuke activiteiten mee te doen. Wacht niet en
geef je zo snel mogelijk op en zet dit in je agenda.

Hoofdsponsors

TOSSAVOND:
Ook hoopt het bestuur dat men weer komt tennissen op de tossavond. De laatste jaren is de
animo om hieraan mee te doen aardig teruggelopen. Iedereen kan hier aan meedoen, mits je
ouder bent dan 18 jaar. Ook al tennis je nog niet zo lang op deze manier kan je heel veel
ervaring op doen waardoor het tennissen nog veel leuker wordt en het is natuurlijk ook heel
gezellig om met andere leden een balletje te slaan.

ERELID:
Op de ledenvergadering werden Johan en ik enorm verrast door het resultaat van een initiatief
van Theo van Asperen. We werden benoemd tot erelid van onze vereniging! Dit kwam voor ons
compleet uit de lucht vallen! Hartstikke leuk! Dit is een geweldige opsteker en waardering voor
onze bezigheden voor de vereniging. Ik was nog niet van plan om me terug te trekken maar zal
hierdoor met nog meer plezier bezig blijven.
Persoonlijk sta ik niet graag in de schijnwerpers, mede omdat hierdoor schaduwen ontstaan.
Schaduwen waarin anderen staan, die ook veel betekenen en/of veel voor de vereniging gedaan
hebben, maar anoniem blijven. Mede door de inspanning van deze vrijwilligers hebben we
steeds samen de beoogde resultaten bereikt. Zoals we de afgelopen weken weer met velen vlot
en gezellig de banen en kantine hebben klaargestoomd voor het komende seizoen.
Hartelijk dank voor al jullie persoonlijke gelukwensen en de reacties die jullie naar Theo gemaild
hebben om dit mogelijk te maken.
Met hartelijke tennisgroet,
Cor Giezen
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