Jaarverslag tennisvereniging “De Gibben” 2009

In het jaar 2009 is er op de banen van “De Gibben” vaak en heel uiteenlopend getennist.
Van de activiteiten op en om de tennisbanen is verslag gedaan in het sportblad van
Marrum. Daarom wordt in dit verslag volstaan met een korte opsomming er van. Onze
website (bijgehouden door Freddy de Jong) is ook een prima medium gebleken om
belangstellenden te informeren.
De ‘opwarming’ van het seizoen was zoals gebruikelijk in de tennishal te
Vrouwenparochie. Elk jaar weer een gezellig gebeuren. Bijzonder was dat dit jaar onze
voorzitter maar liefst 2 toernooien won, het indoortoernooi en het “Slottoernooi”. Klasse
verloochend zich niet!! Het “Openingstoernooi” was een prooi voor ons jeugdlid Freddy
Hoekstra! Het “Langstedagtoernooi” werd traditiegetrouw afgesloten met een barbecue
en het “Zomertoernooi” is vanwege te weinig belangstelling niet door gegaan.
Een andere activiteit is het meedoen aan de competitie door een damesteam. Het waren
elke keer weer leuke en boeiende partijen. Bovendien is het goed om je krachten te
meten met andere ploegen. Dit geheel stond onder leiding van Titia Jippes en Matty
Leistra en na afloop werd er steeds gezellig nagepraat over de wedstrijd en andere
zaken. De uitslagen waren wisselend. Dat was begrijpelijk omdat er nog al eens een
beroep gedaan moest worden op invallers.
Daarnaast is er in 2009 weer les gegeven en wel door de tennisleraar die ook Ferwert
onder zijn hoede heeft, Martin Leeuwerke. Ook is er een vervolg gegeven aan het
tennissen met de basisschooljeugd gedurende een aantal vrijdagen in april/juni. Van
13.00 tot 15.15 uur werd onder leiding van Baukje Dijkman (geassisteerd door de
voorzitter en secretaris) enthousiast getennist. Na afloop ontvingen ze allen een “Tom en
Jerry diploma” en voor een 5-tal verzorgden we na afloop nog enkele lessen. Jammer dat
er geen vervolg is geweest door deze jongens en meisjes.
Er is veel werk verzet door het bestuur en niet te vergeten, onze groundsman Cees
Wierstra. Fantastisch hoe hij zich inzet voor prima banen die in 2009 tot in november
konden worden gebruikt door onze “instuif”-leden. Wij zijn hem daarvoor zeer
erkentelijk.
2009 zal de boeken ingaan als een jaar met lange droge periodes en een heerlijk warme
nazomer. Jammer is dat het lastig bleek om alle wedstrijden voor de diverse
clubkampioenschappen uit te spelen. Zo zijn de wedstrijden voor de dames-enkel en de
jeugd helaas niet uitgespeeld. Wellicht dat dat nog kan bij de start van het seizoen 2010
in april. Was 2008 voor ons een matig ledenjaar, in 2009 zijn er nogal wat opzeggingen
geweest waardoor we lager uitkomen. Jammer, maar misschien hebben we in 2010 weer
groei. Financieel is onze vereniging nog steeds gezond, mede dankzij onze sponsoren en
de prachtige bijdrage van de zeer goed lopende instuif op de maandag en de donderdag
van 9.30 tot 11.15 uur. Het is een enthousiaste groep!
“De Gibben” telde in 2009 nog 63 leden. Inmiddels is dat door verhuizing en opzegging
teruggelopen tot 50. Hopelijk wordt 2010 een keerpunt! Het bestuur heeft vrijwel
maandelijks vergaderd en daarbij waren enkele punten die steeds terugkeerden zoals:
 discussie over de aanpassing van de douches
 de “staat” van onze kantine
 baanonderhoud zoals snoeiwerk, beregeningsinstallatie e.d
 aanschaf andere trekker voor onze groundsman
 hoe krijgen we meer leden, met name jeugd?
 toernooiactiviteiten, diverse kampioenschappen, schooltennis.
 financiën op korte en lange termijn.
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Het bestuur heeft in
Arend Holwerda
Jan Bosselaar
Cees Goudzwaard
Freddy de Jong
Ingrid de Boer

2009 bestaan uit:
voorzitter
secretaris
penningmeester
terreinzaken/jeugd
jeugdzaken.

Helaas moest Ingrid om persoonlijke redenen in september alweer afscheid nemen als
bestuurslid. Ook in 2009 was er weer een clubboekje met alle gegevens van de
vereniging.
De clubkampioenen in 2009 waren:
Heren enkelspel
Dames enkelspel
Heren dubbelspel
Dames dubbelspel
Mix dubbelspel
Tosscompetitie heren
Tosscompetitie dames
Jeugd (jongens)
Jeugd (meisjes)

Jaap Jan de Vries
(nog) niet uitgespeeld
Jaap Jan de Vries & Mathijs van Zeijl
Titia Jippes & Mattie Leistra
Titia Jippes & Piet Teitsma/Cees Goudzwaard
Jan Bosselaar
Maartje Jongboom
?
?

Bij de Mix-dubbel was er helaas een blessure bij Piet Teitsma waardoor hij de finale met
Titia Jippes niet kon spelen. Gelukkig wilde Cees Goudzwaard hem in de finalepartij
vervangen. De Mixdubbelfinale tussen de teams Jaap Jan de Vries & Maartje Jongboom
en Titia Jippes & Cees Goudzwaard was buitengewoon spannend. Bovendien was er veel
publieke belangstelling, mede door het fraaie weer. Het was bij de meeste wedstrijden
spannend en o.a. bij de herendubbel waren de krachtsverschillen erg gering. Jaap Jan de
Vries / Mattijs van Zeijl trokken aan het langste eind. Bij de damesdubbel was al vrij snel
duidelijk dat Titia/Matty hoge ogen zouden gooien. Bij de Tosscompetitie was er heel lang
een boeiende strijd om de eindoverwinning tussen Jan Bosselaar, Anton Miedema en
Cees Goudzwaard.
Al met al kan “De Gibben” op een mooi en sportief tennisjaar 2009 terug zien. Vrijwel
steeds is er melding gemaakt van de activiteiten in het sportblad en daarom wordt hier
volstaan met dit korte overzicht. Op onze website (www.degibben.nl) zijn veel zaken nog
eens na te lezen.
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