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Beste Leden,
Het heeft even geduurd voordat er weer een nieuwsbrief is uitgegeven. De
voorjaarscompetitie is inmiddels alweer voorbij en de zomervakantie staat voor de
deur. Natuurlijk kan er nog steeds volop getennist worden.
Activiteiten die nog plaatsvinden:
Op zaterdag 28 juli wordt er een Feestweektoernooi georganiseerd. Dit toernooi
begint om 13 uur en de bijdrage hiervoor bedraagt € 7,50 per persoon. Wil je
meedoen geef je dan zo snel mogelijk op via de mail: mail@tv-buitenpost.nl of
telefonisch bij Marjolein (541282) of Liesbeth (541528).
Het ATB mixdubbeltoernooi wordt gehouden van maandagavond 10 september tot
en met vrijdagavond 14 september. Aanmelden voor dit toernooi kan via de mail:
opgavetennis@outlook.com tot en met 3 september.
Voor de jeugd is er op vrijdagavond 14 september de “Achtkarspelencup”.
Aanmelden kan via de mail bij Sjoukje Leegsma: LEG@dr.nassaucollege.nl tot en
met 10 september. De bijdrage hiervoor bedraagt € 5,00.
Kampioen!
In de voorjaarscompetitie zijn mijn tennismaatjes: Janny Kiewiet, Anneke Paauw,
Elly Kramer, Anneke Veenstra en ondergetekende (Lena Giezen) kampioen
geworden.
Het waren door de bijna tropische temperaturen zware wedstrijden. Bij de meeste
wedstrijden hadden we emmers water mee de banen op, zodat we bij het wisselen
ons een beetje konden opfrissen. We zijn gelijk de eerste wedstrijd goed van start
gegaan en al gaande de competitie lonkte het kampioenschap steeds meer. Nadat
we met 4-0 wonnen van het team dat samen met ons de eerste plek deelde, waren
we allemaal zeer strijdvaardig om de laatste twee wedstrijden ook te winnen. Het
bleef tot de laatste competitiedag reuze spannend, maar het lukte ons om ook deze
wedstrijd met 4-0 te winnen en we hadden hiermee de zege bereikt.
Uiteraard moest dit kampioenschap gevierd worden. In Wyns hebben we deze
voorjaarscompetitie afgesloten met een heerlijk etentje. Johan Miedema en Cor
Giezen kwamen ons daar onder luid gejuich op het terras verrassen met een
prachtig boeket rozen. Wat we natuurlijk erg mooi vonden. Hoewel het nu al weer
even geleden is dat we kampioen werden, lopen we natuurlijk allemaal nog steeds
met een big smile rond. Want tja, wie had dit nou gedacht toen we in april aan de
competitie begonnen?

Bedrijventoernooi 2018 (door Marco Miedema)
De woensdagen 20 en 27 juni en zaterdag 30 juni stonden alweer voor de 3e jaargang het
Bedrijventoernooi van de TV Buitenpost op het programma.
Deze keer met een deelname van maar liefst 15 teams, verdeeld over 3 poules.
Alle teams speelden twee keer 30 minuten tegen elkaar, verspreid over de drie speeldagen.
Genoeg kans dus om een slippertje weer goed te kunnen maken en om te netwerken
uiteraard ;) . Over het weer viel gelukkig niets te klagen, alle drie speeldagen was het
heerlijk zomerweer!
Het toegestroomde publiek werd zo nu en dan op hoogstaand tennis getrakteerd,
afgewisseld met de sporadische bal in de bosjes.
Op de finale dag werden de laatste kaarten geschud en dat resulteerde in de volgende
winnaars die de felbegeerde bedrijventennis-bokaal in ontvangst mochten nemen:
Poule 1:
Erwin en René van Miedema Binnenafbouw
Poule 2:
Rommie en Tijmen van @Work Personeelsdiensten (team 1)
Poule 3:
Richard en Bauke Jan van @Work Personeelsdiensten (team 2)
Alle deelnemende teams gingen sowieso naar huis met een lekker suikerbrood aangeboden
door bakkerij Gouma, een waardebon van ambachtelijke slagerij Van der Bijl en een
handdoek van @Work Personeelsdiensten.

Dit alles met grote dank aan de prima organisatie van Rommie Woudstra, Lotte Brinke, en
Berno Pestman. De dag werd afgesloten met een gezellige BBQ die nog doorging tot in de
late uurtjes…

Zwerfvuilactie 2018
Dit jaar heeft de vereniging voor het eerst meegedaan aan de zwerfvuilactie. Met
ongeveer 20 vrijwilligers waaronder ook niet leden hebben we het dorp weer
schoongemaakt. Dit heeft de vereniging een bedrag opgeleverd van € 900,00.
Hopelijk doen we volgend jaar ook weer mee.

Rabobankclubkascampagne

In juni kon er door de leden worden gestemd voor deze campagne. Het bestuur
bedankt iedereen die op onze vereniging heeft gestemd. Dankzij deze campagne
heeft de vereniging € 249,00 verdiend.

Overig nieuws
Cor Giezen heeft samen met Harrie Nieuwenhuis een nieuw toilet geplaatst in het
hok op de baan. Ziet er nu weer pico bello uit. Men kan dus ook naar het toilet ook
al is de kantine gesloten.

Tjeerd Verhagen en Albert Postma hebben de borden gerepareerd en Theo
Schraag heeft het hek van de zandbak gemaakt en de opening verplaatst.

Generatietoernooi:
Op zaterdag 23 juni om 16.30 muur vond het generatietoernooi plaats op een
zonovergoten ‘Parkhiem’.
Er waren negen jeugdleden die samen met een vader, moeder, broer, oom, tante en
zelfs een beppe de strijd met elkaar aan gingen. De teams waren verdeeld in een
Rode, Oranje en Groen poule om rekening te houden met de verschillende
speelsterktes.
Onder het genot van lekkere en gezonde versnaperingen, werd er leuk en sportief
getennist. Tussen de partijen door was er ook nog tijd voor een lekker patatje met
een snackje.

Na enkele zeer spannende en mooie wedstrijden werden door ons
jeugdcommissielid Sjoukje de prijzen uitgereikt.
Lorenzo en zijn vader werden winnaar in poule Rood, Myrthe en haar moeder in
poule Oranje en bij poule Groen kwamen Fenne met zijn vader als winnaar uit de
bus, daarbij nog een handje geholpen door invaller tante Jettie.
Al met al een prachtig toernooi en zeker voor herhaling vatbaar!

