Openingstoernooi "De Gibben"; jeugd zet de toon!
Tijdens het openingstoernooi van tennisvereniging "De Gibben” was het de jeugd die
duidelijk de toon zette. Niet alleen de 1e, maar ook de 2e plaats was voor een jeugdlid.
Op zaterdag 31 maart werd op de prima verzorgde banen het seizoen 2007 geopend. Er
deden maar liefst 22 leden mee. Zowel jong als oud (de oudste deelnemer was al boven
de 70 jr!) waren goed vertegenwoordigd op dit toernooi. Dankzij de zonovergoten dag
werd het een fantastisch gebeuren. Eigenlijk was de wind de enige weersfactor waar
rekening mee moest worden gehouden.
Al in de eerste ronde werd duidelijk dat de jeugd goed op dreef was. De jeugdkampioen
van 2006, Gerrit de Jong, vergaarde in zijn eerste partij maar liefst 10 games en werd
goed gevolgd door Frida Janneke Bouma met 7 games. Bij vlagen was er fraai spel te
zien o.a bij de wedstrijd tussen Karsten van Zeijl/Jaap Jan de Vries en Siebe
Vellema/Matthijs van Zeijl. Maar ook tijdens de andere partijen werden er soms felle
duels uitgevochten zoals bij de wedstrijd tussen Ukie Roersma/Mariël Bosselaar en Titia
Jippes/Richtsje Goudzwaard. Vaak kon de term deuce gehoord worden vooraleer de
game binnengehaald werd. In de 2e ronde bleek een ander jeugdlid, Jurjen Steegstra
geweldig veel games te halen. Het werden er ook 10 en zodoende waren Gerrit en Jurjen
op gelijke hoogte gekomen met 12.
Van de ouderen konden Cees Goudzwaard en Jan Bosselaar met 12 en 11 games goed
volgen. Maar tijdens de derde ronde werd duidelijk dat Jurjen hoge ogen gooide. Hij en
Frida Janneke speelden maar liefst 11 games bij elkaar. Hierdoor was het totaal voor
Jurjen op 23 games gekomen en moesten de anderen maar proberen om dat aantal te
evenaren. Hierin faalden alle overige tennissers (al leek het er nog even op dat Karsten
van Zeijl een bedreiging zou vormen) en zodoende kon aan het eind worden vastgesteld
dat Jurjen Steegstra met overmacht dit openingstoernooi gewonnen had. Op gepaste
afstand met 19 games kwam Frida Janneke Bouma als 2e uit de strijd en was de 3e plek
met 18 games voor Jan Bosselaar.
De organisatie van dit openingstoernooi was in handen van Wiebrand Roersma en dankzij
het fraaie weer kon het schema vlekkeloos worden afgewerkt zodat om ongeveer 17.00
uur de prijzen konden worden uitgereikt onder het genot van een hapje en een drankje.
Secretaris Bosselaar kon zo de fraaie wisselbeker overhandigen aan Jurjen Steegstra. De
2e prijs was voor Frida Janneke Bouma en de 3e voor Jan Bosselaar. Tot slot was de
aanmoedigingsprijs voor Elisabeth Roersma. Bosselaar dankte de organisatie van deze
dag (Wiebrand Roersma en Titia Jippes) en in het bijzonder Cees Wierstra voor de goed
verzorgde tennisbanen. Hij hoopte velen reeds op 2 april weer te zien tijdens de instuif
('s ochtends van 9.30-11.15) of de toss (om 19.00) en wenste een ieder wel thuis en een
mooi tennisseizoen. De banen lenen zich er voor!

