Thomas Roersma winnaar slottoernooi.
Jaap Jan de Vries grote winnaar 2007.
Op 13 oktober kon voorzitter Holwerda om 13.00 uur het startsein geven voor het laatste
toernooi van T.V. De Gibben in 2007. De weersomstandigheden waren bij de start
weliswaar niet optimaal (een beetje mistig) maar naarmate de middag vorderde werd het
steeds beter en tijdens de prijsuitreiking was het zelfs aangenaam en zonnig. Kortom
mooi tennisweer temeer daar er geen wind was!
Er was veel deelname dus moest de toernooileiding aardig puzzelen om goede
combinaties te krijgen. Jaap Jan de Vries slaagde daarin wonderwel en het leverde
prachtige wedstrijden op met af en toe hoogstaand tennisspel. De jeugd liet zich deze
middag goed zien en leverde een mooie bijdrage aan het slagen van deze middag. Een
van hen sprong er duidelijk uit: Thomas Roersma. Maar liefst 32 games sloeg hij bij
elkaar en had daarmee een zeer ruime voorsprong op de nummer 2, onze voorzitter.
Deze had er 26 gehaald. Nummer 3 was een gedeelde plaats tussen Mannie de Jong en
Noortje Holwerda. Beiden hadden 21 games. Dat Thomas hoge ogen zou gooien bleek al
meteen want bij de eerste wedstrijd haalde hij 8 games en overtrof dat bij de tweede: 10
games. De andere twee wedstrijden leverden hem elk 7 games op. Derhalve de
onbetwiste winnaar.
Voorzitter Holwerda reikte dan ook om 17.00 uur met plezier de eerste prijs aan Thomas
uit. Een jeugdlid waar we nog veel plezier aan kunnen beleven, aldus de voorzitter. Maar
ook aan de nummers 2, 3 en 4 kon hij een prijs uitdelen. Daarna was het tijd om
aandacht te schenken aan de winnaars van de diverse clubwedstrijden. Eén persoon
kwam daarbij vaak naar voren namelijk Jaap Jan de Vries. Niet alleen werd hij voor de
tweede keer (ook al in 2006) clubkampioen bij de heren enkel, maar was ook de beste
bij de heren dubbel, samen met Bram Roersma, de mix dubbel, samen met Maartje
Jongboom en tenslotte was hij ook winnaar van de Toss-competitie waar hij Jan
Bosselaar voor bleef.
De beste dame bij de Toss was Lies Bosselaar. Bij de dames dubbel ging de eerste prijs
naar het duo Ingrid de Boer/Antsje Jensma. Bij de jeugd-toss was Jurjen Steegstra de
winnaar en was Frida-Janneke Bouma het beste meisje. Tot slot was het opnieuw de
beurt aan de jeugd. Weer wist Gerrit de Jong de wisselbeker voor de beste jeugdspeler
enkelspel te winnen en dat voor de derde keer en mocht daarom de "Bosselaar-Bokaal”
houden. Bij de meisjes en pupillen was Rene van Dijk dit jaar de sterkste. Allen bij de
dames enkel was nog geen winnaar bekend. Wordt het Ukie Roersma of Maartje
Jongboom?
Na afloop kon een ieder nog napraten onder het genot van soep, een hapje en een
drankje. Al met al een prachtige afsluiting van het jubileumjaar waarin het toernooi van
30 juni het hoogtepunt was. Steeds kon er op prima bespeelbare velden worden
getennist. Hulde voor onze "Baancommissaris" Cees Wierstra.
Zolang het weer het toelaat kan er getennist worden o.a. op de instuifmomenten van
maandag en donderdag van 9.30 - 11.15 uur, maar natuurlijk ook op andere momenten
als er genoeg spelers zijn.
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