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Beste Leden,
Afgelopen tijd hebben zijn er diverse activiteiten geweest op ons tennispark, zoals
het Faber Installatietechniek heren- en damesdubbeltoernooi, natuurlijk het jubileum
op zaterdag 10 juni maar ook het bedrijventennistoernooi en het generatietoernooi.
Nog een paar weken en dan is het zomervakantie maar ook dan vindt er nog een
toernooi plaats, namelijk het Feestweektoernooi. Dit toernooi is op zaterdag
29 juli 2017; aanvang 13 uur. Je kunt je opgeven via de mail of telefonisch bij:
- Ymkje v.d. Schaaf, tel: 0511-541639 of ymkjevanderschaaf@yahoo.com;
- Anneke Paauw, tel. 0511 -542269 of alpaauw@hetnet.nl
Hieronder een impressie van de diverse toernooien.

OPROEP NIEUWE LEDEN VOOR DE JEUGDCOMMISSIE:
Christina Kooistra en Mascha de Hek stoppen aan het eind van dit jaar met de
jeugdcommissie en zijn dus op zoek naar personen die dit van hun willen
overnemen. Tot op heden is dit nog niet gelukt. Heb je belangstelling of wil je meer
informatie mail dan naar christinakooistra@upcmail.nl of hibmas@hotmail.com!

Bedrijventennistoernooi 2017:

Afgelopen 2 weken heeft voor de 2e keer het bedrijventoernooi plaatsgevonden op
sportpark Parkhiem in Buitenpost. 16 bedrijven hadden zich dit keer aangemeld om
in 2 poules te strijden om de felbegeerde wisselbeker.
De organisatie ( Rommie, Lotte en Berno ) hadden de teams verdeeld in 2 poules
om zo de speelsterkte voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, dat dit
aardig gelukt is mag blijken uit de vele spannende uitslagen. Helaas werd er door
weersomstandigheden enige druk op het programma uitgeoefend maar dit werd
door de organisatie ook weer prima opgelost. Ook de kantinecommissie leverde
weer uitstekend werk mede dankzij enkele inval krachten.
Uiteindelijk werden de prijzen verdeeld op zaterdag 1 juli, en na enig rekenwerk
werd in de A poule Miedema Binnenafbouw gekroond tot winnaar en
Veenstra Reizen 2 in de B poule.
Van het door De Haan Westerhoff Zonwering gesponsorde toernooi, samen met
@Work Personeelsdiensten en Vrieservice en enkele lokale bedrijven die voor
heerlijke hapjes hadden gezorgd kregen alle deelnemers een presentje aangeboden
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door de organisatie en werd het geheel afgesloten met een BBQ en muziek van DJ
P.P.
Zo als het nu lijkt gaat volgt er een 3e editie in 2018, aangezien er meerdere
bedrijven reeds hadden aangegeven ook graag mee te willen doen. Dit houdt in dat
als de uitnodiging volgend jaar de deur uit gaat men zich op tijd dient aan te melden
om in ieder geval niet op de reserve lijst te komen.
Al met al een zeer geslaagd bedrijventoernooi, iedereen die hier aan heeft
bijgedragen, BEDANKT.
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Generatietoernooi 17 juni 2017
Zaterdag 17 juni was het weer zover! Tijd om de jeugd samen met één van zijn/haar
ouders of andere tennissende familieleden op de baan te laten strijden in het
Generatietoernooi voor de eer! Maar natuurlijk ook om een supergezellige middag te
hebben met andere tennissers en vooral plezier te hebben en van elkaar te leren ;).
Met prachtig weer en een totaal van 11 teams (3 op rood veld en 8 op oranje veld)
leverde dat spannende wedstrijden op en voor de roodspelers, net met tennis
begonnen, een mooi eerste toernooi, waarin ze al hele mooie rally’s tegen elkaar
speelden.
Uiteindelijk, nadat alle teams 3 wedstrijden hadden gespeeld, werd de balans
opgemaakt onder het genot van een lekker patatje met een frikadel of hamburger.
Om 19.15 uur werden de winnaars bekend gemaakt:
1e plaats: Team Fenne en zijn vader Roel Wijma;
2e plaats: Team Bernt en zijn moeder Rommie Woudstra;
3e plaats: Team Maudy Zuidema met oom Peter.
Al met al een bijzonder geslaagde dag. De nieuwe jeugd op rood vond het eerst
best wel spannend, maar was al snel de kriebels kwijt en speelde net zo enthousiast
mee met de oranje jeugd.
Als laatste nog onze dank vanuit de jeugdcommissie voor de hulp van Margreet, die
ons voorzag van heerlijke hapjes en drankjes vanuit de kantine!

Hoofdsponsors

Jeugdcompetitie 8k runom:
Op vrijdag 7 juli is in Hurdegaryp de afsluiting van deze competitie waarbij de jeugd
een tennis clinic krijgt van 1 van de ouders. Tevens vindt de prijsuitreiking plaats en
na afloop zullen alle kinderen een vaantje van de 8k runom ontvangen. Er wordt
afgesloten met lekker patat eten en wat lekkers erbij. Een feestelijk geheel.
Vanuit TV Buitenpost hebben Wybren Wagenaar, Wessel Zorgdrager en
Mirthe Tabak als team meegedaan en daarmee mooie wedstrijden gespeeld en flink
wat tenniservaring opgedaan! Uit hun reacties vernam ik dat ze het erg leuk hebben
gevonden. Na afloop van deze competitie zal tevens nog middels een enquête
worden gepeild of er interesse is voor een najaarscompetitie van de 8k runom en
wellicht ook voor de categorie rood.
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Faber Installatietechniek dubbeltoernooi:
Van 12 t/m 16 juni vond het heren en dames dubbeltoernooi plaats.
Door oud technisch commissielid Harrie Nieuwenhuis was een prachtige indeling
gemaakt waardoor er diverse spannende wedstrijden zijn gespeeld.
Onder prachtige weersomstandigheden, waarbij de laagstaande zon soms hinderlijk
in het zichtsveld van de bal stond, werd menig wedstrijd in de supertiebreak beslist.
Bij de dames was op vrijdag avond een heuse finale gepland, waarbij Anneke
Nieuwenhuis en Wiesje van der Werf terecht de titel in de wacht te sleepten door in
2 sets te winnen van Elly Kramer en Sjoukje Miedema.
Bij de heren lag dit iets anders doordat Jan de Jong en Kees van Dijk de afgelopen
dagen al hun wedstrijden hadden gewonnen, werden zij de onbetwiste kampioen
van Buitenpost. Na afloop van de prijsuitreiking werd er nog gezellig nagezeten met
heerlijke hapjes klaar gemaakt door Anneke Veenstra.

De winnaars met hun prijs, een waardebon aangeboden door Haarzaak m/v uit
Buitenpost.
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JUBILEUM ZATERDAG 10 JUNI 2017:
Zaterdag 10 juni was het zo ver. De jubileumcommissie had een mooi programma
voor die dag gemaakt en mede door het weer en het enthousiasme van iedereen is
het een geweldige dag geworden.
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Dankzij alle vrijwilligers en de volgende bedrijven is het een onvergetelijke dag
geworden:
@Work Personeelsdiensten, ATB administratie en advies, Kapenga Wonen,
Faber Installatietechniek, Allert Pol Fysiotherapie, Miedema Binnenafbouw,
Seatrade, Body in Control Center, Carin’s Haarmode, China Garden, Creative Work,
Enorm v/d Veen, Essentra Extrusion, Bouw & Klusbedrijf KEMA,
Handelsonderneming Minco, The Point, Pyramide Restaurant,
Rabobank Drachten Friesland Oost, SWITTE Bewegingscentrum,
Schilderwerken Tiemersma, Eetcafé ’t Twaspan, Autowas- en tankstation Veenstra,
Vrieservice, Wiersma Auto’s, Wiersma fietsen, Schipper AGF, Aludon, Blom & Tȗn,
Beterband Banden en Velgen, Van der Bijl Administratie- en Advieskantoor,
Foodlink, Moniek Bremer Makelaardij, Coop Supermarkt,
Custard on & offline communicatie, Fysiotherapie Buitenpost, Haarzaak m/v,
Tandartspraktijk Hibma, Kobutex, Op é Stâl,
Paul Loonstra pers- & communicatiebureau, Mitra Burgum, Modique,
Piersma Timmerbedrijf, Jan de Tuinman, Uitterdijk Hout & Constructies,
Autobedrijf Thies Wiersma, Wiersma ICT, Tjitske van der Vinne ondhygiënepraktijk
en Tandartspraktijk v/d Wal.
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