
 
Op 30 juni 2007 vierde tennisvereniging "De Gibben" haar 15-jarig bestaan. Aan het 3e 
lustrumtoernooi deden zowel leden als oud-leden van de vereniging mee, alsook enkele 
jeugdige tennissers van onze buurvereniging uit Ferwert. Dankzij het zeer fraaie weer 
kon het schema vlekkeloos worden gevolgd en naarmate de ochtend vorderde kwam de 
baan in uitstekende conditie zodat er met volle overgave voor elk punt kon worden 
gestreden en dat gebeurde ook.  
 
Het toernooi werd geopend met een wedstrijd van voorzitters die de vereniging heeft 
gehad in haar 15-jarig bestaan, de heren Hoekstra, Holwerda, Leistra en Titalepta. In 
1991 werd de baan op 22 juni in gebruik genomen. De voorzitters lieten zien dat ze nog 
goed mee konden komen en het duurde zeker 10 minuten voor de openingsgame 
gespeeld was. Ronnie Titalepta, Menze Leistra, Siem Hoekstra en Arend Holwerda waren 
ook het verdere van de dag present. Bij de opening van het toernooi kon voorzitter 
Holwerda van secretaris Bosselaar een kort overzicht van de vereniging in ontvangst 
nemen en dat was voor elke deelnemer aan deze jubileumdag ook beschikbaar. 
 
Mooi was dat enkelen van het eerste uur aanwezig waren zoals medeoprichter Tinus 
Wijma en Homme Tjeerdsma de "bouwer" van de huidige kantine. Voor elke deelnemer 
was er bij binnenkomst koffie met oranjekoek; een feestelijke start! Om 10 uur kon 
worden gestart met het toernooi met maar liefst 34 deelnemers. Er werd steeds in 
dubbels gespeeld zowel in de eigen categorie als in diverse andere samenstellingen. Er 
werd in een 3-tal klassen gestreden namelijk: Jeugd, dames en heren.  
 
Bij de jeugd waren 11 deelnemers waaronder een tweetal uit Ferwert. De jongelieden 
streden om elk punt met een verbetenheid die deed denken aan een strijd om het 
kampioenschap. Zij mochten het toernooi openen. Een week eerder was onze jeugd ook 
al in actie geweest. Op 23 juni was er onder leiding van Titia Jippes een jeugdtoernooi 
geweest. Bij de jongste deelnemers was de winst gegaan naar Luc Brugman met 11 
games voor Rick Borsje (beiden uit Ferwert) en Freddy Hoekstra. Bij de oudere jeugd 
was de eerste prijs voor Jurjen Steegstra, Frida Janneke Bouma was 2e en Oebele 
Terpstra 3e. Prachtig tennis was er te zien en het was duidelijk dat deze jongelui op dit 
lustrumtoernooi opnieuw wilden laten zien dat zij de kneepjes van de tennissport al 
aardig goed onder de knie hebben. Enkelen hadden tijdens het lustrumtoernooi een 
constant hoge score per wedstrijd van 25 minuten. Zowel Gerrit de Jong als Luc Brugman 
uit Ferwert waren goed op dreef. Uiteindelijk werd Gerrit de Jong met 21 games de 
winnaar voor Luc Brugman met 18 en Jan Zagema met 15 games werd 3e. 
 
Bij de dames waren er veel kanshebbers om met de 1e prijs naar huis te gaan. Pas toen 
de laatste wedstrijd was gespeeld bleek hoe gering de verschillen waren. Lies Bosselaar 
mocht uiteindelijk de prijs in ontvangst nemen. Zij haalde 17 games. Voor de 2e t/m 4e 
plek waren Ypie Folkertsma, Ukie Roersma en Thea Roersma even sterk met 16 games 
en zelfs na het tellen van de tegengames was er geen verschil. Ex-equo dus en dat op 
een deelnemersaantal van 11 dames!  
 
Bij de heren bleek onze oud-voorzitter Menze Leistra de sterkste te zijn. Duidelijk was 
dat hij het nog niet verleerd was. Met 20 games werd hij de winnaar bij de heren. Jan 
Bosselaar werd met 16 games, dankzij minder tegengames 2e en Jaap Jan de Vries met 
16 games 3e. Na de wedstrijden werd er nog volop gebruik gemaakt van de tennisbanen 
waarbij de oud-bestuursleden zich duidelijk manifesteerden. 
 
Toen alles was uitgerekend kon voorzitter Holwerda om 17.00 uur de prijzen uitreiken. 
Voor onze jeugdige deelnemers was er voor de nr. 1 een beker en voor de overigen een 
herinneringsmedaille. Voor de dames en heren was er alleen een prijs voor de winnaar. 
Eerder op de dag had voorzitter Holwerda de dames van het kampioensteam in het 
zonnetje gezet en had voor elk een bos bloemen. Titia Jippes, Wietske Tjeerdsma, Matty 
Leistra, Ukie Roersma en Jannigje Elzenga waren kampioen geworden in hun klasse. 
Proficiat.  

 “De Gibben” heeft fraai 3e lustrum-toernooi 



 
 
Voorzitter Holwerda was zeer ingenomen met dit kampioenschap omdat het de viering 
van het 3e lustrum op een mooie manier bekroonde. Verder gaf hij aan dat hij blij was 
met de grote belangstelling voor deze dag temeer omdat ook het ledental weer in de lift 
zit. Dankzij het zeer fraaie weer kon een ieder buiten zitten tijdens de wedstrijden en 
oude herinneringen ophalen uit de periode 1991 - 1997. Hiervan werd dankbaar gebruik 
gemaakt en het was al wat later op de avond toen deze jubileumactiviteit kon worden 
afgesloten. Al met al een mooie dag waarop "De Gibben" met genoegen kan terugzien en 
uiteraard vooruit ziet naar het volgende jubileumjaar! 


