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Beste leden, donateurs en sponsoren,
De voorjaarscompetitie 2016 is weer afgelopen.
De uitslagen van de teams die hebben deelgenomen aan de competitie zijn:
Gemengd dubbel zaterdag 1e klasse Buitenpost 1
: 4e plaats
e
Damesdubbel dinsdagmiddag 2 klasse Buitenpost 1
: 3e plaats
Damesdubbel dinsdagmiddag 4e klasse Buitenpost 2
: 6e plaats
e
Damesdubbel dinsdagavond 5 klasse Buitenpost 1
: 8e plaats
e
Damesdubbel dinsdagavond 5 klasse Buitenpost 2
: 4e plaats (gedeeld)
Herendubbel woensdagavond 5e klasse Buitenpost 1
: 2e plaats
e
Herendubbel woensdagavond 5 klasse Buitenpost 2
: 5e plaats
Herendubbel woensdagavond 5e klasse Buitenpost 3
: 5e plaats
e
Herendubbel woensdagavond 5 klasse Buitenpost 4
: 7e plaats (gedeeld)
e
Gemend dubbel vrijdagavond 2 klasse Buitenpost 1
: 3e plaats (gedeeld)
Jaarlijkse barbecue:
Op zaterdag 4 juni is er de jaarlijkse BBQ georganiseerd, waarbij het gebruikelijk is om na afloop
van de voorjaars competitie de gezamenlijke teams uit te nodigen. Helaas is er dit jaar geen
team kampioen geworden, maar gezegd dient te worden dat er enkele teams tot de laatste
speeldag mee streden om de titel.
Gelukkig deed dit geen afbreuk aan de gezellige BBQ waarbij ruim 35 personen zich hadden
opgegeven bij de kantine commissie, die onder leiding van Anneke Nieuwenhuis en Sjoukje
Miedema deze avond alles prima onder controle hadden. Natuurlijk hadden andere kantine
commissieleden in de voorbereiding ook al het nodige voorwerk gedaan, maar konden door
omstandigheden helaas niet aanwezig zijn.
Ook het weer werkte prima mee, want er kon tot ’s avonds laat buiten vertoefd worden. Volgende
jaar hopen we dit opnieuw te organiseren dan misschien met een of meerdere kampioenen.
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Volgend jaar bestaat Tennisvereniging Buitenpost 50 jaar. Dat willen we natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn op zoek naar leden die deel uit willen maken van de
feestcommissie. Dus beste leden help het bestuur en meld je aan voor de feestcommissie zodat
er een mooi feest komt voor alle leden, oud-leden, sponsors en donateurs.

Smash en smultoernooi voor de jeugd:
Zaterdag 21 mei een geweldig leuk en drukbezocht smash en smultoernooi gehad voor onze
jeugd van TV Buitenpost. Met een deelnemersaantal van 16 spelers voor rood en oranje was er
meer dan voldoende uitdaging in de vele wedstrijden die werden gespeeld. Tussendoor was er
voldoende tijd voor het lessen van de dorst en het genieten van een overheerlijke barbecue.
De barbecuemeisters Finn en Kjell hebben dit prima verzorgd👍🏻🍴. Dank heren! Ook was de
ondersteuning voor de kantine onmisbaar. Dank dames hiervoor😄👍🏻👭. Uiteindelijk ging rond
19.30 uur iedereen tevreden naar huis met een volle maag🎾. Al met al een zeer geslaagd
toernooi!
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Wie van de leden heeft nog een tennisracket liggen dat niet meer wordt gebruikt. Lever deze dan
in bij een van de bestuursleden of de kantine. De tennisvereniging kan deze rackets goed
gebruiken bij diverse activiteiten zoals het schooltennis of het straattennistoernooi.
Faber installatietechniek heren- en damesdubbeltoernooi:
Van 6 t/m 10 juni is het Faber Installatietechniek dubbeltoernooi gespeeld; hiervoor hadden zich
20 dames en 18 heren aangemeld. Hierdoor konden er 10 damesdubbels en 9 herendubbels
worden gevormd die de hele week in verschillende poules geprobeerd hebben om de finales op
vrijdag te halen.
Er werden prachtige wedstrijden onder grote belangstelling gespeeld, en in vele gevallen
eindigden deze in een super-tiebreak. Het was prachtig weer met laaghangende zon, die het de
deelnemers soms lastig maakte. Uiteindelijk waren er bij de Heren en Dames uit de A en B poule
2 winnaars die op vrijdag 4 juni de finale speelden. Door omstandigheden kon helaas bij zowel
de Heren als Dames een van de koppels niet aantreden in de originele samenstelling, maar
gezegd dient te worden dat de vervangers ook prima presteerden.
Bij de dames wonnen Jettie Nieuwenhuis en Rommie Woudstra van Anneke Paauw &
Anneke Veenstra (Griet Piersma was verhinderd) en bij de heren wonnen Harrie Nieuwenhuis en
Jan de Jong van Ernie Sentner en Koos Postma (Kees van Dijk was verhinderd)
Bij de Dames was er nog een C poule van 4 teams waarbij na 3 overwinningen de titel ging naar
Sjoukje Miedema en Yvonne Baas.
Het bestuur was blij dat naast leden die al vele jaren bij de vereniging spelen ook nieuwe leden
mee deden of toeschouwer waren. Natuurlijk krijg je dan hier en daar wat niveau verschil, maar
dit werd door de spelers onderling prima opgelost.
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Fijne vakantie toegewenst en feestweektoernooi:
Aangezien dit voor de senioren een van de laatste door de club georganiseerde activiteiten voor
de vakantie is, wenst het bestuur iedereen een fijne vakantie toe. En voor leden en oud-leden die
eind juli niet op vakantie zijn is er het Reünie-toernooi dat zaterdag 30 juli tijdens de feestweek
wordt georganiseerd. Iedereen boven de 30 jaar kan zich aanmelden bij Anneke Paauw of
Ymkje van der Schaaf. Meerdere informatie volgt nog via de website.Tot ziens op 30 juli !!

Activiteiten jeugd:
Voor diegenen die al weer uitzien naar onze volgende jeugdactiviteit, is er het aankomende
generatietoernooi op zaterdag 18 juni, waarbij je als jeugdlid samen met je papa, mama, of
ander familielid aan dit dubbeltoernooi kunt meedoen!
Geef je op en start alvast met oefenen met je dubbelpartner zodat je in topvorm klaar bent om op
zaterdag 18 juni de strijd aan te gaan met andere koppels💪🏻🎾👭👬.
Opgave is uiterlijk voor zaterdag 11 juni aanstaande via christinakooistra@upcmail.nl of
hibmas@hotmail.com.
Zorg dat je er (weer) bij bent!
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Overig nieuws van de jeugdcommissie:
Na het Smash en smultoernooi 21 mei hebben we natuurlijk niet stilgezeten.
Allereerst is daar weer de mogelijkheid om gezellig te gaan zomertossen op de verschillende
tennisparken binnen Achtkarspelen op een 6-tal woensdagavonden. Hiervan hangt in de kantine
een overzicht wanneer en op welk park er kan worden getosst.
Daarnaast draait op dit moment de Grand Slam voor de jeugd van Achtkarspelen. Hierbij kunnen
alle categorieën (rood, oranje, groen en geel) door de jeugd worden gespeeld op de diverse
tennisparken in Achtkarspelen. Ook hiervan hangt in de hal van onze tennisclub een overzicht
met nadere info. En bij vragen kun je je altijd wenden tot de trainer Dictus Koop, of een van de
jeugdcommissieleden (Mascha of Christina). Het is bijzonder leuk, maar ook erg goed om je
tenniskwaliteiten te verbeteren en daarnaast natuurlijk andere tennisjeugd te leren kennen op de
baan. En zeker handig als je gewoon los van wedstrijden eens gezellig wilt tennissen!
Verder komt zaterdag 18 juni vanaf 17.00 uur het Generatietoernooi met dubbelteams waarin
ouder/kind, opa of oma/kind etc. het tegen elkaar gaan opnemen. We hebben al een mooi aantal
deelnemers en het belooft weer een gezellig geheel te gaan worden. Natuurlijk hebben we naast
de spelers ook de nodige supporters nodig voor het aanmoedigen van de teams.
En om iedereen te voorzien van een natje en droogje is de kantine ook dan gewoon open en kun
je diverse versnaperingen aan de bar verkrijgen.
Vanuit TV Veenwouden is ook nog een uitnodiging gekomen voor alle Achtkarspelen jeugd om
mee te doen aan een jeugdtoernooi (ROGG), dat plaatsvindt op zaterdag 2 juli aanstaande.
Nadere informatie hiervan volgt over de mail en staat reeds op facebook. Daarnaast is op
diezelfde dag ook een Wimbledon oranje bij ons zelf op de baan tussen 9.00 - 11.00 uur. Dit is
onderdeel van de georganiseerde Grand Slam door alle Achtkarspelen tennisverenigingen.
Als laatste willen wij jullie alvast vragen om vrijdag 12 september aanstaande (lijkt nog ver weg,
maar gaat snel!) willen vastleggen in je agenda voor de naderende Achtkarspelen cup.
De uitnodiging hiervoor zal nog worden gemaild en op facebook worden gezet. We gaan onze
krachten weer bundelen om goede resultaten te boeken bij dit overall jeugdtoernooi.
En natuurlijk kun je je daarvoor ook prima voorbereiden door veel mee te doen aan de diverse
toernooien die er nu zijn en vrij te spelen met je tennisvrienden.
Wij rekenen op jullie!
Ps.: Ook altijd erg leuk om je tennisgereedschap mee te nemen op vakantie;). Er is meestal wel
een baan te vinden in de buurt van je vakantielokatie en misschien kom je daar wel andere jeugd
tegen om lekker mee te oefenen!
Sportieve groet van de jeugdcommissie,
Christina Kooistra & Mascha de Hek
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