
Geslaagd Openingstoernooi "De Gibben" 
 
Op zaterdag 5 april heeft tennisvereniging "De Gibben " een mooie opening gehad van 
het tennisseizoen 2008. Hoewel de weersomstandigheden aanvankelijk niet zo mooi 
leken, was het bij de start om 13.00 uur prachtig zonnig weer. Onze groundsman Cees 
Wierstra had weer voor prima bespeelbare banen gezorgd. Het was weliswaar wat aan de 
frisse kant maar dat hinderde tijdens het spelen niet en mits goed gekleed was het op 
het terras goed toeven om zo de slagenwisselingen goed te kunnen volgen.  
 
Freddy de Jong had een mooie opgave ontvangen. Maar liefst 23 leden deden mee. Er 
waren 6 jeugdspelers, 10 dames en 7 heren die voor de winst gingen, waaronder enkele 
nieuwe leden. De indeling was zo gemaakt dat allerlei combinaties voorkwamen en dat 
gaf soms verrassende partijuitslagen te zien. Zowel jong als oud deed dus mee en door 
een ieder 4 keer op de baan te zetten in wisselende samenstelling was het steeds weer 
de vraag: Wie zal dit keer aan het langste eind trekken? Enkelen waren meteen goed op 
dreef. Zowel Gerrit de Jong als Noortje Holwerda lieten zien dat zij vandaag voor de 
wisselbeker gingen. In de volgende ronde zetten ze een vergelijkbaar resultaat neer, 
zodat alleen Freddy de Jong kon volgen met evenveel games als zoon Gerrit. Stokte 
echter bij de meesten het aantal games per wedstrijd in de derde ronde, Gerrit en 
Noortje bleven doorgaan en hadden zo al een behoorlijke voorsprong van 3 games op 
Titia Jippes en Freddy de Jong. Jannigje Elzenga leek aansluiting te krijgen door 2 keer 
achter elkaar 6 games te scoren. 
 
De laatste ronde liet opnieuw de goede vorm van zowel Noortje als Gerrit zien en zo 
eindigden ze onbetwist als eerste. Beiden hadden 22 games gehaald. Omdat de opmars 
van Jannigje Elzenga werd voortgezet in de laatste ronde eindigde zij als 3e met 18 
games. Om de winnaar van deze dag aan te wijzen moest het aantal tegengames de 
doorslag te geven. Hoewel het verschil klein was, werd Noortje Holwerda de winnaar met 
maar 1 game tegen. Gerrit werd 2e met 3 tegengames.  
 
Juist toen de laatste bal geslagen was, begon het licht te regenen en konden we dus 
terugzien op een "droog" toernooi. Na afloop werd er gezellig nagepraat in de kantine 
onder het genot van een hapje en een drankje, waarvoor Titia had gezorgd.  Voorzitter 
Arend Holwerda reikte de prijzen uit. De wisselbeker werd door Noortje Holwerda 
overgenomen van Jurjen Steegstra. De 2e prijs was voor Gerrit de Jong en de 3e voor 
Jannigje Elzenga terwijl de voorzitter zelf de aanmoedigingsprijs kreeg.  
 
Voorzitter Arend was zeer tevreden met de in prima conditie verkerende banen en 
hoopte dat er in 2008 op vele momenten gebruik van zal worden gemaakt. Niet alleen op 
de tossavonden (maandag en vrijdag om 19.00 uur) en op de instuifochtenden (maandag 
en donderdag vanaf 9.30). Er zijn weer vele activiteiten gepland en hopelijk doet ons 
wedstrijdteam weer volop mee om de eerste plaats. Wie weet zien we vele nieuwe 
gezichten op de tennisbanen. Van harte welkom! 

 


