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In het afgelopen jaar 2007 is er op de banen van "De Gibben" vaak en heel uiteenlopend 
getennist. Van de activiteiten op en om de tennisbanen is verslag gedaan in het sportblad 
van Marrum. Om deze reden wordt volstaan met een korte weergave en toevoeging van 
deze verslagen.. De "opwarming" van het seizoen was zoals gebruikelijk in de tennishal 
te Vrouwenparochie. Elk jaar weer een gezellig gebeuren.  
 
Een andere activiteit is het meedoen aan de competitie door een damesteam. Het waren 
elke keer weer leuke en boeiende partijen. Bovendien is het goed om je krachten te 
meten met andere ploegen. Dit geheel stond onder leiding van Titia Jippes en Matty 
Leistra en na afloop werd er steeds gezellig nagepraat over de wedstrijd en andere 
zaken. De uitslagen waren steeds zeer bemoedigend. Het einde van deze wedstrijden 
was in St. Jacobiparochie. De uitslag van deze wedstrijd betekende dat ze kampioen 
werden. Tijdens ons jubileumtoernooi werden ze door onze voorzitter in het zonnetje 
gezet. Het team bestond uit: Titia Jippes, Matty Leistra, Jannigje Elzenga, Wietske 
Tjeerdsma en Ukie Roersma.  
 
In 2007 is weer les gegeven en wel door de tennisleraar die ook Ferwert onder zijn hoede 
heeft. Daarnaast is er een vervolg gegeven aan het tennissen met de basisschooljeugd 
gedurende een aantal vrijdagen in april/juni. Van 13.00 tot 15.15 uur werd onder leiding 
van Baukje Dijkman, met assistentie van de voorzitter en secretaris, door deze jongens 
en meisjes enthousiast getennist. 
 
Er is veel werk verzet door het bestuur en, niet te vergeten, onze groundsman Cees 
Wierstra. Fantastisch hoe hij zich inzet voor prima banen die in 2007 tot aan de kerst 
werden gebruikt door onze "instuifleden”! Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. 2007 
zal de boeken ingaan als een jaar waarin niet alleen tot aan de kerst werd gespeeld (met 
name op de maandag- en donderdagochtend) maar ook als het jaar waarin we op een 
fraaie wijze ons 3e lustrum konden vieren. Ook toen werd er onder fraaie 
weersomstandigheden gespeeld. Helaas was de periode juli/september nogal aan de 
natte kant. 
 
Mede dankzij de binnenkomst van enkele enthousiaste tennissers is ons ledental weer 
gegroeid en zitten we ruim boven de 60 . Hopelijk zet deze trend in 2008 door. Immers 
als een club groeit zijn er ook veel activiteiten en neemt de concurrentie toe wat het 
spelpeil zal verhogen. 
  
Het bestuur heeft in 2007 bestaan uit:  
Arend Holwerda voorzitter 
Jan Bosselaar  secretaris  
Titia Jippes-de Boer  penningmeester 
Wiebrand Roersma terreinbeheer 
Ypie Folkertsma-Regnerus kantinezaken(tot 21/3) 
Freddy de Jong (vanaf 21/3) 
Jaap Jan de Vries  jeugdzaken 
 
Ook in 2007 was er weer een clubboekje waarin alle gegevens van de vereniging staan. 
Zoals aangegeven was 2007 de afsluiting van ons 3e lustrum. Dat werd gevierd op 30 
juni en tijdens deze dag werd aan voorzitter Holwerda een klein boekje overhandigd 
waarin enkele feiten en gegevens van deze 15 jaar waren terug te vinden. 
 
De clubkampioenen in 2007 waren: 
Heren Enkel  J.J. de Vries  
Dames Enkel  M. Jongboom 
Heren Dubbel  B. Roersma & J.J. de Vries 
Dames Dubbel  A. Jensma & I. de Boer 
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Mix Dubbel  M. Jongboom & J.J. de Vries 
Jeugd(jongens)  G. de Jong (3e maal!) 
Jeugd(meisjes)  F.J. Bouma 
Pupillen  R. van Dijk 
Toss jeugd  J. Steegstra 
Toss Heren  J.J. de Vries 
Toss Dames  E.L. Bosselaar 
 
Onbetwiste winnaar van 2007 is Jaap Jan de Vries met maar liefst 4 titels! Het was bij de 
meeste wedstrijden zeer spannend en o.a. bij de mix dubbel waren de krachtsverschillen 
erg gering. 
 
Al met al kan "De Gibben" op een mooi en sportief tennisjaar 2007 terug zien. Vrijwel 
steeds is er melding gemaakt van de activiteiten in met sportblad en daarom wordt 
volstaan met dit korte overzicht.  
 
 
De secretaris De Voorzitter 
 
 
J. Bosselaar A. Holwerda 
 


