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Beste leden,
De afgelopen tijd zijn er door de kantinecommissie diverse activiteiten georganiseerd. De
komende periode wordt er ook nog volop getennist. De Toss op dinsdagavond gaat door
zolang er animo is. De laatste weken van september is er het bedrijventoernooi. Er is een
start gemaakt met de laddercompetitie voor heren. Op 8 oktober 2016 is er nog het
slottoernooi voor de senioren. Aanvang van dit toernooi is om 13:00 uur en de inleg bedraagt
€ 3,50 per persoon. Opgeven kan via de mail: opgavetennis@outlook.com.
Verder doen een flink aantal leden van onze vereniging mee aan de Dorpencompetitie. En
ook de herfstlessen zijn inmiddels gestart

Ladiesnight (geschreven door Justina v/d Kooi):
Op vrijdag 2 september stond de jaarlijkse ladiesnight op het programma.
Door een aantal afzeggingen iets minder deelname dan vorig jaar, maar Diete had toch een
prima wedstrijdschema in elkaar weten te zetten.
Na 2 keer 30 minuten spelen een welverdiende pauze met koffie/thee en appelgebak met
slagroom, geserveerd door Harry en Cor die de kantinedienst van deze avond op zich hadden
genomen.
Na de pauze nog 2 keer 30 min. gespeeld, en daarna was het tijd voor de prijsuitreiking.
Editha Kooistra mocht de 1e prijs in ontvangst nemen, een gedeelde 2e plaats was er voor
Tjimkje Pol en Anneke Paauw. Voorgesteld werd om de dames een luciferhoutje te laten trekken
om wie deze prijs mee naar huis kreeg, maar Anneke vond dat Tjimkje de prijs mee mocht
nemen. Daarop werd unaniem besloten dat de prijs die nog verloot zou worden naar Anneke
ging.
Toen maar geloot om wie het stukje voor de nieuwsbrief “mocht” schrijven. Na dit alles nog
gezellig nagezeten met een drankje en heerlijke hapjes. Al met al een geslaagde gezellige
avond, volgend jaar weer!
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Nieuws van de jeugdcommissie:
De scholen zijn inmiddels weer begonnen en alles is weer volop in beweging.
Ook voor de tennissende jeugd is er weer van alles op het programma. Onderstaand daarvan
verslag.
Jeugd van Buitenpost neemt dit jaar weer deel aan de najaarscompetitie!
Geweldig nieuws voor onze club met de deelname van drie van onze jeugdleden aan de
najaarscompetitie voor de jeugd! Wessel Zorgdrager, Olivier Jorritsma en Britte van der Berg
zullen namens TV Buitenpost 4 zondagen competitie gaan pelen op oranje veld.
Een prachtig resultaat om mee te beginnen voor het competitiespelen bij de jeugd! Zet hem op
jongens en meisjes!
Dit jaar kunnen we daarbij prachtig gebruik maken van de mooie nieuwe jeugdshirts die we
onlangs hebben gekregen van één van onze sponsoren!

Achtkarspelencup 2016:
Warm, nat en prachtige resultaten van onze jeugd!
De jeugd speelde ditmaal in de jeugdshirts van de club, waarbij lovende woorden kwamen van
zowel de jeugd maar ook de ouders. Wij als jeugdcommissie zijn dan ook erg blij met deze
nieuwe aanwinst!
Wederom een machtig mooi, gezellig en zonnig Achtkarspelen cup toernooi gehad vrijdag 16
september jongstleden. Met vijf spelers vanuit buitenpost werd gestreden op de verschillende
categorieën rood, oranje, groen en geel, waarbij we uiteindelijk met 9 punten totaal eindigden!
Ook werden daarbij de nodige medailles binnengehaald op rood door 1, Jasper Dijkman 2.
Wessel Zorgdrager 3, Wybren Wagenaar. En bij categorie geel 1. Kjell de hek. Samen goed voor
het binnenhalen van de wisselbeker voor onze club!! Deze komt binnenkort bij ons in het
clubgebouw te staan voor komend jaar.
Genoten van mooie rally’s waarbij uit onverwachte hoek tijdens wedstrijden verkoeling kwam
😄 💦. Bedankt jongens voor jullie geweldige inzet!
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Foto’s Achtkarspelencup 2016:
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Slotactiviteit voor de jeugd.
Ook voor dit jaar willen we graag met de jeugd nog een leuke activiteit doen die niet met tennis
te maken heeft maar waarmee we wel een gezellige afsluiting kunnen doen van het
tennisseizoen.
Hierover volgt op korte termijn vanuit de jeugdcommissie nog nadere informatie.
Wij zijn hiervoor al flink aan het broeden en laten zo snel mogelijk wat van ons horen.

Bemensing jeugdcommissie.
Al vanaf het begin draaien wij als jeugdcommissie met twee personen. Al met al een prachtige
uitdaging om te doen, maar met 2 personen wel veel werk. Daarom zou het zo mooi zijn als er
meerdere jeugdcommissieleden bij zouden komen, waardoor je niet alle activiteiten hoeft te
coördineren, maar deze onderling verdeelt. Wie o wie heeft zin, plezier en tijd om in te stappen in
deze supergezellige commissie om met elkaar deze groeiende club jeugd te enthousiasmeren
met tennis? Reacties kunnen naar: hibmas@hotmail.com of christinakoostra@upcmail.nl .
Sportieve groet en tot ziens op de baan!
Mascha de Hek & Christina Kooistra

Gezellig en succesvol tennistoernooi (geschreven door Anneke Paauw):
Van maandag 5 t/m vrijdag 10 september vond het Sea Trade mix-dubbel-tennistoernooi plaats.
De technische commissie had de dames en heren zo aan elkaar gekoppeld, dat er tussen die
koppels een felle strijd zou kunnen ontstaan.
En dat gebeurde. De twaalf koppels, die in drie poules waren ingedeeld, waren aan elkaar
gewaagd en bezorgden het aanwezige publiek hele aangename uurtjes. Maar de uitzonderlijke
temperaturen hadden natuurlijk ook een niet geringe bijdrage in dit geslaagde evenement.
Het publiek genoot met volle teugen van de wedstrijden.
Uiteindelijk bleven er drie poulewinnaars over die met elkaar de strijd aangingen. Uit het feit, dat
er regelmatig een supertiebreak gespeeld moest worden voordat de winnaar bekend was, blijkt
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wel hoe gelijkwaardig de teams waren. Een compliment voor de technische commissie is hier
dan ook wel op z’n plaats.

Rudi Stuursma (namens sponsor Seatrade), Liesbeth v/d Heide, Cor Giezen, Jan van Helden,
Diete Paauw, Sjoerd Bosma en Anneke Nieuwenhuis
Uiteindelijk kwamen de volgende teams als winnaars uit de bus:
1. Liesbeth v.d. Heide en Cor Giezen
2. Anneke Nieuwenhuis en Sjoerd Bosma
3. Diete Paauw en Jan van Helden.
Zij kregen waardebonnen die door sponsors (Pyramide, Carin’s Haarmode en het Twaspan)
beschikbaar waren gesteld.
Alle deelnemers kregen een pen en een USB stick van de sponsort Seatrade en de winnaars
van het toernooi kregen ook nog een boek over de scheepvaart!
De Tennisvereniging Buitenpost kan terugzien op een mooie week.
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Dorpencompetitie:
de tennisverenigingen in Achtkarspelen hebben sinds een paar jaar de handen ineen geslagen
en een dorpencompetitie op poten gezet die zeer succesvol is. Op woensdagavond worden de
wedstrijden gespeeld en ook dan is publiek welkom op het park aan het Freulepad.
Tossavond:
Doordat er een groepsapp is gemaakt wordt er nu ook op dinsdagavond weer volop getennist.
Heb je ook zin om mee te doen, kom dan gewoon langs en meld je ook aan voor de groepsapp.
Ook zijn alle beginners van harte welkom!

Laddercompetitie heren enkelspel (door Koos Postma)
Er hebben zich inmiddels 18 heren aangemeld waarvan een voorlopig niet mee kan doen
vanwege een blessure. De eerste speelronde zal worden getennist voor 1 oktober. De begin
periode zal vooral worden gebruikt om het reglement, spelregels en vervolg te verfijnen.
Deelnemers: Jelmer Bil, Frederik Kamstra, Folkert Bil, Erwin Miedema, Jan de Jong,
Arjan Douma, Jan van Helden, Erwin Kuperus, Koos Postma, Munir Yacoub,
Paul Boersma, Joop van den Broek, Cor Giezen, Douwe van der Boon,
Ipe Mulder, Tim Baas, Jaap Hoekstra en Mike Knegt
Wil je ook meedoen? Meld dat bij Tim Baas of Koos Postma (de voorlopige laddercoördinatoren).
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Nieuws van de baancommissie:
Dit jaar heeft de tennisvereniging wat pech met de verlichting van de banen en zijn er dit jaar al 3
lampen vervangen wat een fikse financiële tegenvaller is.
Ook moest er een andere gaskachel komen en deze zal binnenkort door Cor Giezen geplaatst
worden.
De oefenmuur is opnieuw geschilderd met verf die de tennisvereniging heeft gekregen van Nirwi
waarvoor onze dank. Het is de bedoeling dat op de oefenmuur nog een leuke afbeelding komt
zodat dit aantrekkelijker wordt voor de jeugd.
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