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Beste Leden,
Het bestuur van Tennisvereniging Buitenpost wenst jullie allemaal:

Van de voorzitter Johan Miedema:
Als u dit leest zit het tennisseizoen er al zo goed als op. Voor mij als voorzitter een
mooie gelegenheid even een kleine terugblik te geven op het afgelopen jaar. Zoals
meestal het geval is beginnen we in de Sanjes aan ons gebruikelijke indoor
toernooi, waarbij de eerste beslommeringen voor het komend seizoen worden
besproken.
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Het gereed maken van de banen en kantine met de vele vrijwilligers is eigenlijk
elk jaar een feestje, gezelligheid troef en iedereen die weer zin heeft in het nieuwe
seizoen. Ook voor het bestuur een spannende tijd want alle zaken die weer
geregeld moeten worden, zoals de gesprekken met de jubileumcommissie die voor
10 juni een top dag willen organiseren. Terugkijkend kan ik alleen maar zeggen wat
hebben we een geweldige dag gehad, alles tot in de puntjes verzorgd en bovendien
veel ( oud ) leden gezien, en het weer hielp ook nog een handje mee.
Wat betreft de competitie, helaas geen kampioenen, maar het spelplezier
ontbrak geenszins. Ook het bedrijventoernooi mag niet vergeten genoemd te
worden, we hopen dat dit evenement door kan groeien naar een blijvend toernooi
op onze activiteiten kalender. Ook voor de overige senioren toernooien ( dubbel en
mix ) kan ik zeggen dat deze zeer geslaagd waren. Ook de jeugd heeft het
afgelopen jaar diverse toernooitjes afgewerkt ( dankzij de actieve jeugdcommissie)
zoals de 8karspelencup en 8krunom en de diverse uitjes. Helaas hebben Mascha
en Christina aangegeven na dit jaar te zullen stoppen met hun werkzaamheden
voor de jeugd en we hebben tot op heden nog geen opvolgers kunnen vinden,
natuurlijk hopen we dat er eventueel nog personen zijn die dit willen oppakken zodat
ook onze jeugd voor de komende jaren verzekert zijn van diverse toernooitjes.
Diverse vrijwilligers zorgen ervoor dat er op de maandag en woensdagmorgen
door diverse leden een toss-ochtend gespeeld kan worden, waarbij de nazit als zeer
prettig wordt ervaren. De reguliere toss-avonden worden voornamelijk door de tossapp steeds iets beter bezocht, we hopen dat de komende jaren dit steeds beter
wordt. Aan de laddercompetitie die dit jaar nieuw leven is ingeblazen door o.a. Koos
vlot nog niet echt, mede de door de discipline van de deelnemers om contact met
elkaar te zoeken om een wedstrijd in te plannen. Toch willen we hier wel mee
doorgaan. Na een druilerige zaterdag, ging gelukkig het slottoernooi een week later
wel door.
De dorpencompetitie is op het moment dat ik dit verslagje maak druk bezig en hier
doen diverse leden van onze vereniging aan mee. Ook langs deze weg wil ik de
diverse bestuur en commissieleden bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar,
dankzij hen en de vele vrijwilligers is het mogelijk de tennisvereniging gezond te
houden. Natuurlijk wil ik ook onze sponsors bedanken die het mogelijk maken dat
onze vereniging een van de goedkopere sporten blijft om te beoefenen.
Natuurlijk is er meer gebeurt het afgelopen jaar bij onze vereniging en ik zal dus wel
iets vergeten zijn te noemen maar voor mijn gevoel hebben we een prachtig jaar
achter de rug. Rest mij niets anders dan iedereen fijne feestdagen toe te wensen en
hoop jullie volgend jaar (gezond en wel) weer te zien, beginnend bij de algemene
ledenvergadering eind januari.

Grote Clubactie 2017:
De uitslagen zijn bekend. Wil je weten of je iets gewonnen heb ga dan naar de
volgende site: https://clubactie.nl/prijzen-en-winnaars
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Bespannen rackets door Kjell de Hek:

Ik ben Kjell de Hek, 13 jaar oud en speel ontzettend graag tennis. Doordat ik vaak
bespanningen stuk sla tijdens het vele tennissen, heb ik geleerd zelf mijn racket te
bespannen. Om ook nog wat bij te verdienen, is het mogelijk om je racket door mij
te laten bespannen.
Dit kost:
- Met eigen geleverde nieuwe bespanning: € 15,00.
- Met gebruikmaken van bespanning die ik zelf voorradig heb; namelijk
1) de TCS Rough, dit is een controlesnaar waarmee je gemakkelijk kan
spinnen! Deze bespanning is goed voor toernooispelers. Deze bespanning is
iets stugger dan de Pro’s Pro Operation Twist en kost € 22,50.
2) de Pro’s Pro Operation Twist. Dit is een bespanning waarmee je heel
makkelijk kan spinnen, maar toch armvriendelijk is. Deze bespanning is goed
voor recreatieve spelers en kost € 25,00.
Het bespannen is uiterlijk klaar na 4 dagen. Mocht er haast geboden zijn, dan dit
graag aangeven, dan kan ik ter plekke kijken of dit mij eventueel lukt.
Belangrijk: Bij het inleveren van het kapotte racket, graag de kapotte bespanning in
het racket laten zitten!
Ik start per 1 januari 2018 met bespannen en ben daarvoor bereikbaar via:
- E-mail: kjelldehek@gmail.com;
- Mobiel: 06-23001589.
- Adres: Gele lis 1 in Buitenpost.
Uw racket is klaar binnen 4 dagen!
Sportieve groet,
Kjell de Hek
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Slottoernooi senioren:
Zaterdag 14 oktober was het slottoernooi. Nadat het toernooi een week eerder nog
was afgelast vanwege de weersomstandigheden kon er nu onder prima
weersomstandigheden worden gespeeld. Het slottoernooi werd gespeeld op basis
van toss. 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 overheerlijk appelgebak.
Rond de klok van half 5 waren de laatste wedstrijden afgelopen.
Hierna was het tijd voor de "borrel" waarbij de kantinecommissie uitpakte met
diverse lekkere hapjes en dit werd zeer gewaardeerd. Dank hiervoor!
Het tennisseizoen loopt nu langzaam naar het einde toe. Sommigen zijn nog actief
in de dorpencompetitie die tot half november duurt en zolang de banen bespeelbaar
zijn is er ook nog volop gelegenheid om een balletje te slaan.
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