
 
Het jaar 2011 kende nogal een grote tegenstelling tussen het voorjaar, de 
zomer en het najaar. Zo konden we op 2 april starten onder welhaast 
zomerse omstandigheden. Fraai weer met temperaturen van 20 tot 22 
graden Celsius! En dat bleef eigenlijk zo tot de langste dag. Vrijwel elke 
dag kon er bij droog en vaak zonnig weer worden getennist. Vanaf begin 
juli wa er nogal eens zoveel regen gevallen dat de bespeelbaarheid van de 
banen te wensen overliet.  Vanaf de 2e helft van september tot 1 
december viel er vrijwel geen regen meer zodat er tot december kon 
worden getennist waarna de natte moesson opnieuw toesloeg. 
 
Er is rond onze velden veel veranderd. Zo hebben we de geheel 
vernieuwde kantine het gehele jaar kunnen gebruiken en tot volle 
tevredenheid! Dank aan al die leden die daaraan hebben meegewerkt. 
Ook het groene veld aan de achterzijde is een feit en nu maar hopen dat 
er door de jongste generatie gebruik van zal worden gemaakt. Ook in 
2011 heeft onze groundsman voor goed bespeelbare banen gezorgd. En 
mede hierdoor werd Cees Wierstra op de nieuwjaarsreceptie in Marrum 
gehuldigd als “Marrumer Kat”. Gefeliciteerd! 
 
Onze website is vrijwel niet meer weg te denken. Veel van de berichten 
vinden daarheen hun weg en zijn ook heel toegankelijk voor de leden 
gebleken. Het werk van Freddy de Jong! Alle verslagen van het afgelopen 
jaar zijn daarop te vinden. 
 
De beker van het indoortoernooi in Vrouwenparochie werd een prooi van 
Jannigje Elzenga. Het Openingstoernooi schreef Lies Bosselaar op haar 
naam en het Langste Dag toernooi werd gewonnen door Noortje 
Holwerda. Traditiegetrouw werd dit toernooi afgesloten met een buffet en 
een verloting. Helaas viel het zomertoernooi uit en het slottoernooi van 
oktober in het water. Niettemin sloten we toch het seizoen met een 
gezellige bijeenkomst af.  
 
Vooral de eerste helft van ons tennisseizoen was fantastisch geweest. 
Juist in die periode zijn, door een andere opzet, vele wedstrijden om de 
diverse titels gespeeld. De keuze van het bestuur om vanaf mei hiermee 
te beginnen bleek een goede. Jammer dat door de vele regen in de rest 
van het seizoen nog wedstrijden moesten worden gespeeld na ons 
slottoernooi. Maar ook dat is rond gekomen. 
 
Enthousiast zijn we als bestuur met schooltennis bezig geweest in april, 
mei en juni. Prachtig om te zien hoe veel plezier de kinderen hieraan 
beleven. Wellicht vinden sommigen nog eens de weg naar onze vereniging 
want door een licht dalend ledental is aanvulling zonder meer gewenst om 
ook in de toekomst actief te kunnen blijven.  
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Financieel is onze vereniging gezond en hopelijk kunnen we voldoende 
reserveren voor groot onderhoud aan zowel banen als hekwerk als dat 
zich aandient. Het bestuur heeft het afgelopen jaar regelmatig vergaderd 
en hoopt dat in 2012 één van onze vrouwelijke leden toe zal treden. 
 
Ook buiten de tennisbanen is er veel gebeurd. Zo is de SBS (Stichting 
Beheer Sportvelden) gestart met de bouw van de nieuwe douches 
waardoor vanaf 2012 gebruik kan worden gemaakt van een fraaie 
douchegelegenheid tijdens de wedstrijden in regioverband van zowel de 
dames als de heren. Ons wedstrijdteam van de dames heeft een mooi 
resultaat behaald in 2011 en hopelijk is dat ook in 2012 weer het geval. 
 
De Toss kende dit jaar een zeer wisselend aantal spelers per keer. Soms 
waren beide banen bezet en moest er worden gewacht maar na juli waren 
het meestal enkele getrouwen die op kwamen dagen. Onze jeugd heeft 
opnieuw in Ferwerderdiel-verband de degens gekruist met de jeugd van 
Ferwert en die van Hallum. Onze leden Andrys Monsma, Marko Kingma en 
Cor Sijtsma speelden prima partijen. Andrys werd zelfs 2e! 
 
De zeer enthousiaste instuifgroep van de maandag en de donderdag is 
zelfs tot 1 december op de banen te zien geweest. Tennis en gezelligheid 
spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
Het bestuur in 2011 was als volgt samengesteld: 
Arend Holwerda Voorzitter 
Jan Bosselaar Secretaris 
Cees Goudzwaard Penningmeester 
Freddy de Jong Jeugd/website 
 
De clubkampioenen van 2011 zijn: 
Heren enkel Jaap Jan de Vries 
Dames enkel Maartje Jongboom  
Heren dubbel Matthijs van Zeijl & Jaap Jan de Vries 
Dames dubbel Titia Jippes & Jannigje Elzenga 
Mix Dubbel Mattie & Menze Leistra 
Jeugd Andrys Monsma 
Toss heren Anton Miedema 
Toss dames Lies Bosselaar. 
 
In het sportblad van Marrum is regelmatig verslag gedaan van de diverse 
activiteiten en op onze website zijn alle details te vinden. Reden waarom 
in vogelvlucht een en ander de revue passeert in dit jaarverslag. Het 
bestuur hoopt dat alle leden in 2012 weer een prachtig tennisseizoen 
zullen hebben en dat er leden zullen bijkomen. De sport en de 
accommodatie verdienen het! 
 
De Voorzitter De secretaris 
 
A. Holwerda J. Bosselaar 


