
Slottoernooi van “De Gibben”; Jan Bosselaar winnaar  
 
Op zaterdag 11 oktober hield tennisvereniging “De Gibben” onder welhaast ideale 
omstandigheden haar slottoernooi en was er de uitreiking van de diverse gewonnen 
clubbekers voor de winnaars van de diverse gespeelde clubkampioenschappen in 2008. 
De banen lagen er prima bij, het was prachtig zonnig weer en vrijwel geen wind bij zeer 
aangename temperaturen. 
 
Cees Goudzwaard had deze keer voor een fraaie indeling gezorgd zodat iedere speler 4 
keer in verschillende samenstellingen kon spelen. Elke partij duurde 25 minuten waarna 
de behaalde games per speler werden opgeschreven. Bovendien werd er de gehele 
middag traditiegetrouw in dubbels gespeeld. Het leverde mooi tennis op en vanaf de 
eerste ronde bleek dat de meeste dubbels aardig aan elkaar waren gewaagd. Na de 
eerste ronde waren er vijf spelers die goed van start gingen, te weten Richtje 
Goudzwaard, Ypie Folkertsma, Cees Goudzwaard, Lies Bosselaar en Titia Jippes. In de 
tweede ronde waren Jannigje Elzenga, Mariël Bosselaar en Jan Bosselaar de spekkopers. 
Er waren zodoende na 2 rondes 7 deelnemers die elkaar nauwelijks ontliepen in behaalde 
games. In de derde ronde bleken Jan Bosselaar, Richtje Goudzwaard en Mariël Bosselaar  
opnieuw goed te scoren. Ook Cees Goudzwaard en Lies Bosselaar volgden sterk. De 
laatste ronde moest de doorslag gaan geven en in deze ronde bleek een 3-tal spelers in 
staat om ver voor de anderen te geraken. Lies Bosselaar, Titia Jippes en Jan Bosselaar 
sloegen 6 games bij elkaar zodat deze op de hoogste 3 plaatsen eindigden. 
 

Jan Bosselaar werd dit jaar de winnaar van het 
slottoernooi door 21 games te verzamelen. De 
strijd om de tweede plaats bleef onbeslist 
omdat zowel Titia Jippes als Lies Bosselaar 
evenveel games, evenveel tegengames en 
evenveel games tegen elkaar behaalden. Na 
loting werd Titia tweede en Lies derde. Dat de 
krachtsverschillen gering waren bleek uit het 
feit dat Richtje Goudzwaard 17 games haalde 
en zowel Mariël Bosselaar als de oudste 
deelneemster, Ypie Folkertsma, 16 games 
veroverden. Aan het eind vond om ongeveer 
16.30 uur de prijsuitreiking plaats waarbij een 
ieder kon terug zien op een geslaagde middag. 
Winnaar Jan Bosselaar ontving uit handen van 
Cees Goudzwaard de eerste prijs (zie foto). 

  
Daarnaast konden vrijwel alle uitslagen bekend worden gemaakt van de 
clubkampioenschappen die het afgelopen seizoen hadden plaats gevonden. Alleen de 
strijd om de beker voor de Damesenkel is nog niet beslist. Titia Jippes en Maartje 
Jongboom zijn hiervoor nog in de race. In de laatste wedstrijd kruisen zij de degens.  
 
De beker voor de Heren Enkel ging opnieuw naar Jaap Jan de Vries. Hij maakte ook in 
2008 duidelijk de sterkste te zijn. Met overmacht won hij zijn partijen. Hetzelfde deed 
zich voor bij de Mix Dubbel waar Klaas en Titie Sijtsma  al hun partijen met overmacht 
wonnen.  
 
Bij de Heren Dubbel werd er veel strijd geleverd. Wiebrand en Bram Roersma kwamen 
daar als overwinnaars uit de bus. Bij de Dames Dubbel waren Ingrid Slager en Antsje 
Jensma  opnieuw  het sterkst.  
 
Bij het clubkampioenschap van  de jeugd was voor de vierde keer op rij de beker voor 
Gerrit de Jong. Een geweldige prestatie! Maar weinigen voor hem is dat gelukt! Frida 
Janneke Bouma was, evenals vorig jaar, ook in 2008 de beste bij de meisjes. 



 
 
 
Tot en met de laatste week van het seizoen is er in 2008 fel gestreden om de Toss-beker 
van onze club (De Koopmansbeker). Jammer was dat halverwege het seizoen onze 
koploper, Wiebrand Roersma, wegens een blessure moest afhaken. Hij lag in juni 
duidelijk voor op een 4-tal volgers, te weten Anton Miedema, Cees Goudzwaard, Freddy 
de Jong  en Jan Bosselaar. In de laatste weken werd de voorsprong van Jan Bosselaar  te 
groot om nog ingehaald te kunnen worden. In de eindstand bleef hij Anton Miedema 
overigens maar net voor (141 tegen 132 games). De derde plaats was voor Freddy de 
Jong. 
 
Bij de dames bleef de spanning er eveneens tot het laatste toe in. Pas in de voorlaatste 
week kwam  Ukie Roersma op een beslissende voorsprong. Zij behaalde 83 games. Op 
de voet gevolgd door Lies Bosselaar met 80 games en Maartje Jongboom met 78 games. 
Al met al kan “De Gibben” terug zien op een zeer geslaagd tennisseizoen. Alle toernooien 
konden onder fraaie weersomstandigheden op de door Cees Wierstra goed verzorgde 
banen worden gespeeld en bij de toss was er zowel op maandag als vrijdag veel 
belangstelling. Hopelijk is dat in 2009 opnieuw het geval. 
 
Zolang de banen en het weer het toelaten, kan er getennist worden. Op zowel de 
maandagochtend als de donderdagochtend is er voorlopig van 9.30 tot 11.30 uur 
instuiftennis. Belangstellenden zijn van harte welkom. Om de leeftijd hoeft U het niet te 
laten!  
 
Onder het genot van een hapje en een drankje werd de middag afgesloten en hopelijk 
zien we velen terug bij ons wintertoernooi in de hal te Vrouwenparochie. 


