Geslaagd zomertoernooi van “De Gibben”
Op zaterdag 16 augustus hield tennisvereniging “De Gibben“ haar zomertoernooi op de
goed bespeelbare banen. Aanvankelijk leek de regen een spelbreker te worden, maar op
16 augustus was het vanaf het begin fraai zomerweer en onder gunstige
omstandigheden, 23 graden˚C, weinig wind en veel zon kon voorzitter Holwerda om
13.00 uur het startsein geven. Freddy de Jong had voor een prima indeling gezorgd en
ook nu weer was het mogelijk dat een ieder die meedeed 4 wedstrijden kon spelen.
Tussendoor was er voldoende tijd om even bij te komen en te genieten van de andere
wedstrijden en drinken met een versnapering te nuttigen.
Aanvankelijk waren er nogal wat deelnemers met hoge aantallen games in de eerste
wedstrijd. Zo waren Siet Koldijk, Ypie Folkertsma, Cees Goudzwaard en Freddy de Jong
meteen op dreef met maar liefst 7 games in de eerste wedstrijd. In de tweede ronde was
Cees weer de hoogste maar daarna stokte het enigszins bij hem. Inmiddels was de vaart
er ook bij Freddy wat uit evenals bij Siet. Ypie bleef goed spelen en kreeg op het laatst
gezelschap van Jan Bosselaar die deze middag constant stond te spelen. Zijn derde ronde
was prima. Bij het ingaan van de laatste ronde was alleen Ypie nog in staat om Jan in te
halen. Samen met Jannigje Elzenga lukte dat wonderwel en zo trok zij aan het langste
eind, want ze eindigde met 20 games, één meer dan Jan behaalde, op de eerste plek.
Een prachtige prestatie!
De jeugd deed deze keer niet mee omdat die hun toernooi in Ferwert hadden. Daar werd
voor de tweede keer dit seizoen gespeeld om de Ferwerderadielcup. Bij de eerste
wedstrijd in Hallum deed onze jeugd het prima. Arnold Luimes, Gerrit de Jong en Jan
Zagema waren prima op dreef evenals Freddy Hoekstra. Zowel bij de jongste als de
oudste groep eindigde onze jeugd bovenaan. In september wordt de afsluitende
wedstrijd in Marrum gespeeld en is duidelijk wie winnaar is geworden.
Aan het eind van deze zomerse middag kon de voorzitter de prijzen uitreiken. Hij dankte
een ieder voor zijn of haar bijdrage en sprak van een geslaagd toernooi en hoopte dat
ook in de komende weken velen gebruik zullen maken van de tennisbanen. Voor de
clubkampioenschappen dubbels zijn vrijwel alle wedstrijden gespeeld en is inmiddels
bijna bekend wie dit jaar de prijzen tijdens het slottoernooi in ontvangst mogen nemen.
De komende weken zal er gestreden worden om de bekers voor de diverse enkels. De
voorzitter hoopte dat daar veel plezier aan zal worden beleefd en hoopte op een goede
deelname. Verder sprak hij de wens uit dat velen gebruik zullen maken van de
instuifmomenten op donderdag en maandag van 9.30 – 11.30 en niet te vergeten de
tossavonden op de maandag en de vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur.
Jan Bosselaar, secretaris

UITSLAGEN EN EINDSTAND ZOMERTOERNOOI 16 AUGUSTUS 2008
Uitslagen:
Arend Holwerda & Lies Bosselaar
Freddy de Jong & Siet Koldijk
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Jannie de Jong & Jan Bosselaar
Ypie Folkertsma & Cees Goudzwaard
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Titia Jippes & Jannie de Jong
Noortje Holwerda & Jannigje Elzenga
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Jan Bosselaar & Cees Goudzwaard
Arend Holwerda & Freddy de Jong
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Jannigje Elzenga & Ypie Folkertsma
Siet Koldijk & Noortje Holwerda
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Titia Jippes & Arend Holwerda
Lies Bosselaar & Freddy de Jong
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Jan Bosselaar & Lies Bosselaar
Cees Goudzwaard & Jannie de Jong
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Titia Jippes & Ypie Folkertsma
Jannigje Elzenga & Siet Koldijk
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Noortje Holwerda & Cees Goudzwaard
Freddy de Jong & Jannie de Jong
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Arend Holwerda & Jan Bosselaar
Titia Jippes & Jannigje Elzenga
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Lies Bosselaar & Siet Koldijk
Noortje Holwerda & Ypie Folkertsma
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Eindstand:
Ypie Folkertsma
Jan Bosselaar
Freddy de Jong
Cees Goudzwaard
Jannigje Elzenga
Noortje Holwerda
Siet Koldijk
Titia Jippes
Lies Bosselaar
Arend Holwerda
Jannie de Jong
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