
     

 
 Mooi langste dag toernooi “De Gibben”
 
 
Op zaterdag 21 juni 2008 hield tennisvereniging “De Gibben” een “Langste dag”-
toernooi. De banen lagen er prima bij en onder fraaie weersomstandigheden kon dit 
toernooi om 14.00 uur geopend worden. Titia Jippes en Freddy de Jong hadden voor een 
mooie indeling gezorgd zodat zowel jong als oud aan zijn of haar trekken kwam en er 
veel verschillende samenstellingen konden worden gerealiseerd aangezien de deelname 
prima was. Er werden fraaie partijen gespeeld waarbij Anton Miedema al snel liet zien 
deze middag hoge ogen te zullen gooien.  
 
Bij de jeugd ontspon zich een nek aan nek race tussen Gerrit de Jong en Thomas 
Roersma. Al vrij snel moesten deze tegen elkaar spelen en in die wedstrijd bleek Thomas 
de sterkste te zijn en dat bleek later de doorslag te geven voor de eindrangschikking. 
Beiden speelden goed en lieten zien het spel steeds beter te beheersen. Aan het eind van 
de middag hadden beide spelers 16 games gehaald en dat betekende dat de eerste prijs 
bij de jeugd naar Thomas Roersma ging. 
 
Bij de dames was het tot het einde spannend. Er waren meerdere gegadigden voor de 
eerste prijs en de laatste ronde gaf daarin de doorslag. Lies Bosselaar was de winnaar 
geworden met 20 games. Bij de heren ging de strijd op het tussen Anton Miedema en Jan 
Bosselaar. Beiden verzamelden de nodige games in hun partijen. Omdat Anton in het 
begin meer games verzamelde, wist Jan hem niet meer bij te halen. Anton zegevierde 
uiteindelijk met voorsprong van 3 games op de eerste plaats bij de heren met 23 games. 
 
Zo rond 17.30 konden de prijzen worden uitgereikt door de secretaris aan de winnaars 
van de genoemde groepen. Tevens was er een aanmoedigingsprijs en die eer viel Alex 
Gouw te beurt. Er kon worden teruggezien op een toernooi met een grote deelname. 
Daardoor kon een ieder 4 dubbelpartijen spelen. Het toernooi werd afgesloten met een 
barbecue. Dit werd verzorgd door Nathal Prins. Het bleef lang mooi weer zodat er 
tussendoor nog een paar balletjes werden geslagen en er gezellig kon worden nagepraat 
over de gemiste kansen en de geslagen winners! Zo rond 21.00 uur kon een ieder naar 
huis gaan en werd er teruggezien op een zeer geslaagd “Langste dag”-toernooi. 
 
Jan Bosselaar, secretaris 

 


