Geslaagd Zomertoernooi van “De Gibben”
Op zaterdag 25 augustus hield tennisvereniging "De Gibben" haar zomertoernooi. Het
was buitengewoon fraai weer waardoor het speelschema probleemloos kon worden
gevolgd. Jaap Jan de Vries had gezorgd voor een fraaie loting waardoor vrijwel alle
wedstrijden min of meer in evenwicht waren en er daardoor veel spanning kwam. Om
13.15 uur kon voorzitter Holwerda het sein geven voor de start. Vrijwel direct werd de
toon gezet voor de rest van de middag. Verbeten gevechten om de games, relatief vaak
deuce en er kwamen maar weinig hoge uitslagen op de bordjes.
Slechts drie keer viel er een rood bordje waar te nemen. Duidelijk dat de wedstrijdleider
prima werk had geleverd. En dat was niet eenvoudig geweest omdat er in één poule werd
gespeeld. De Vries had o.a. gezorgd voor een echtparenronde, een jonge/oude mix, een
dames-dubbel, een heren dubbel en sterke/zwakkere combinaties. De meeste uitslagen
waren dan ook 5-3 of 5-4 of 4-3 en een enkele keer 6-4 of 6-3. Aan het eind van de
middag kon worden vastgesteld dat de onderlinge verschillen zeer gering waren. Zo was
het laagste aantal games 15 en het hoogst aantal 19! Maar liefst 5 deelnemers hadden
17 games gehaald.
Het verschil tussen de nummers 3 en 4 ontbrak. Zowel Jaap Jan de Vries als Jannie de
Jong sloegen 18 games bij elkaar en hadden evenveel tegengames. De 2e plaats was
voor Jan Bosselaar met 19 games en 16 tegengames. De winnaar van deze middag was
Titia Jippes. Met 19 games en 13 tegengames was zij de beste gebleken. Omdat
voorzitter Holwerda andere verplichtingen had reikten de secretaris en de
penningmeester de prijzen uit.
Aansluitend kon van een heerlijke barbecue worden genoten. Freddy de Jong, Titia Jippes
en Jaap Jan de Vries hadden voor een prima catering gezorgd. En dankzij een
aangename temperatuur kon er tot laat in de avond genoten worden van het heerlijke
eten en pauzeerden sommigen door een extra partij tennis te spelen al of niet met een
handicap. Kortom, het was een mooie afsluiting van de zomer 2007 op de door Cees
Wierstra prima verzorgde tennisbanen. Ook de komende periode is er nog volop tennis te
zien want de enkelkampioenschappen worden in september gespeeld en natuurlijk gaan
de overige activiteiten van "De Gibben" gewoon door. Dus schroom niet om op de
instuiftennis eens te komen kijken en mee te spelen!
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