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Beste leden,
Het tennisseizoen van 2016 zit er bijna op. Toch wordt er nog op ons tennispark druk
getennist op de maandagochtend door de koffie tossers. Ook is er begonnen met de
laddercompetitie waar 18 heren aan meedoen. Dan is er op de woensdagavond tot half
november de dorpencompetitie waar 12 teams van onze vereniging aan meedoen. Deze
dorpencompetitie wordt afgesloten met een feestavond en prijsuitreiking op vrijdag
25 november op ons tennispark. (alle deelnemers kunnen zich opgeven voor deze
feestavond, evt. met partner, via de website: www.dorpen-competitie.nl)
1e Bedrijventennistoernooi:
Op dinsdagavond 20 en 27 september en vrijdagavond 30 september werden er door 14
bedrijven gespeeld in 2 poules waarbij men mooie prijzen kon winnen. Dit toernooi werd
gesponsord door De Haan Westerhof (hoofdsponsor) en Vrieservice en @Work
Personeelsdiensten.

Poule A:
Allert Pol Fysiotherapie
Fokkens Veehandel
AEGON
Seatrade Groningen B.V.
Veenstra Reizen
ATB
Bouw- en klusbedrijf KEMA

Hoofdsponsors

Poule B:
Vrieservice
Wiersma Fietsen
De Haan Westerhoff
Auto Veenstra
Texaco Veenstra
Switte
@Work Personeelsdiensten

Ook andere bedrijven hebben dit toernooi gesponsord, zoals Slagerij Jan & Geertje v/d Bijl; zij
hebben tijdens dit toernooi diverse keren voor een schaal met lekkere hapjes gezorgd; daarnaast
kregen we van Bakker Gouma heerlijke cake voor bij de koffie/thee en Bloemtique heeft de
vereniging een drietal planten gegeven zodat de kantinecommissie de tafels kon versieren.
De weergoden waren ons gunstig gezind en het was erg gezellig op het tennispark. Ook zaten er
hele mooie wedstrijden tussen zodat dit voor de toeschouwers mooi was om te zien.

Foto’s dinsdagavond 20 september 2016:
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Uitslag poule A:
1e plaats: Allert Pol Fysiotherapie
2e plaats: ATB
3e plaats: Bouw- en klusbedrijf KEMA
4e plaats: Seatrade Groningen B.V.
5e plaats: AEGON
6e plaats: Veenstra Reizen
7e plaats: Fokkens Veehandel

Prijs:
Wisselbeker en cadeaubon Kapenga t.w.v. € 40,=
Cadeaubon Pyramide t.w.v. € 30,=
Cadeaubon Slagerij v/d Bijl t.w.v. € 20,=
Suikerbrood
Suikerbrood
Suikerbrood
Poedelprijs (slagroomtaart)

Uitslag poule B:
1e plaats: Vrieservice
2e plaats: Switte
3e plaats: Wiersma Fietsen
4e plaats: De Haan Westerhoff
5e plaats: Texaco Veenstra
6e plaats: @Work Personeelsdiensten
7e plaats: Auto Veenstra

Wisselbeker en cadeaubon Kapenga t.w.v. € 40,=
Cadeaubon Pyramide t.w.v. € 30,=
Cadeaubon Slagerij v/d Bijl t.w.v. € 20,=
Suikerbrood
Suikerbrood
Suikerbrood
Poedelprijs (slagroomtaart)

De nummers 1 en 2 van Poule B promoveren naar Poule A en de nummers 6 en 7 van Poule A
degraderen naar Poule B.

De slotavond werd afgesloten met de prijsuitreiking en een heerlijk buffet van China Garden.
Voor de vrijwilligers die in de kantine hebben gestaan, was er een mooie bos bloemen.
Al met al een heel geslaagd toernooi. Volgend jaar zal dit toernooi plaatsvinden in de maand juni
en we hopen dat iedereen weer meedoet.
Foto’s slotavond 30 september:

Hoofdsponsors

Hoofdsponsors

Slottoernooi senioren zaterdag 8 oktober:
Afgelopen zaterdag 8 oktober werd het jaar afgesloten met het slottoernooi. Onder prima
weersomstandigheden ( droog ) werd rond 13.00 uur begonnen met de wedstrijden. Koos
Postma toverde diverse koppels bij elkaar door de diverse rackets uit de racketstandaard te
kiezen.
Voor iedereen werden op deze manier 4 wedstrijden bij elkaar gezocht, waarbij hier en daar nog
een beetje werd geruild om tot mooie wedstrijden te komen. Halverwege werd het spel
onderbroken door koffie met gebak ( verzorgd door Diete Paauw ) Rond de klok van half 5
werden de games geteld en werden de prijzen uitgereikt, deze gingen naar Ymkje van der
Schaaf en Jan van Helden.
Hierna begon de nazit waarbij de kantinecommissie uitpakte met diverse hapjes en dit werd zeer
gewaardeerd. Liesbeth van der Heide, Diete Paauw en Anneke Nieuwenhuis nogmaals dank
hiervoor.
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Nieuws van de jeugdcommissie:
Een ijskoud feestje voor de jeugd in november!
Voor de jeugd staat op vrijdag 18 november aanstaande een gezellige sportieve avond gepland
in de Elfstedenhal in Leeuwarden.
Wij gaan daar schaatsen van 20.15 - 22.30 uur en krijgen tussendoor nog een lekker zakje friet
om even op te warmen.
Voor diegenen, die zich nog niet hebben opgegeven: Dit kan nog tot vrijdag 4 november
aanstaande bij Christina Kooistra (christinakooistra@upcmail.nl ).
Wil je nog gezellig met ons mee te schaatsen, wees er dan op tijd bij en geef je snel op bij
Christina!

Herfstinstuif in de Houtmoûne:
Maandag 17 oktober was er in de Houtmoûne van 13.30 tot 15.30 een sportinstuif voor de
kinderen. Alle sportverenigingen worden gevraagd om hier aan mee te doen om zo je sport te
gaan promoten. Dit jaar stonden we er ook met tennis. Onder leiding van Koos en Christina
konden de kinderen een balletje over slaan en was er een kleine parcours waar je een bal in een
net moest slaan. Er waren veel kinderen die ook regelmatig even bij het onderdeel tennis
kwamen om mee te doen. We kunnen terug kijken op een geslaagde middag en hebben tennis
onder de aandacht gebracht.
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Foto’s sportinstuif:
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Overig nieuws:
Op sommige plaatsen rondom het tennispark en de oefenkooi is op ons verzoek door de
gemeente gesnoeid zodat er wat meer licht op de baan en oefenkooi is gekomen. Hierdoor
krijgen we ook minder last van groene aanslag en dat scheelt weer in het onderhouden van de
banen. De jeugdcommissie is ook druk bezig om er voor te zorgen dat de oefenmuur wordt
beschilderd. Als deze klaar is komen daar natuurlijk ook foto’s van.
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Inmiddels heeft de gemeente ook een tegelplateau aangebracht waar de jeugd hun fiets kan
stallen als ze een balletje willen slaan in de oefenkooi.
Voor het onderhoud van de Canadatenn banen zijn weer 3 pallets met zakken materiaal
aangeleverd, zodat we hopelijk weer een jaar vooruit kunnen.

Gelukkig geen dagelijks werk: het vervangen van een lamp.
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De laddercompetitie heren:
Deze doorlopende competitie is z’n tweede ronde ingegaan. Er zaten tijdens de eerste ronde
werkelijk prachtige partijen tussen. En er is een nieuwe leider. Wil je de stand volgen kijk dan op
onze website onder “activiteiten”. Wil je ook meedoen, meld dat dan bij de laddercoördinatoren
Tim Baas of Koos Postma. Zij zullen je dan opnemen in het speelschema. Zolang de banen het
toelaten zal er in het winterseizoen 1x per drie/ vier weken een wedstrijd worden gepland. Je
bepaalt daarna zelf in overleg met jouw tegenstander binnen de termijn van drie/ vier weken
wanneer je speelt.
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