Jaarverslag tennisvereniging “De Gibben” 2012

Het jaar 2012 kende nogal een grote tegenstelling tussen het voorjaar, de zomer en het
najaar. Zo konden we op 31 maart starten maar het was deze keer erg fris met veel
wind. De weersomstandigheden waren dit jaar nogal wisselend. Bovendien was de
bovenlaag van het speelveld behoorlijk verontreinigd dus werd het spelen na regen een
lastige zaak. Niettemin hebben we fraai tennis gezien tijdens de diverse competities en
zijn de clubkampioenschappen door een eerdere start prima verlopen zodat we in oktober
alle clubkampioenen konden feliciteren.
Mooi is het dat onze teams in de competitie prima mee konden doen en een fraaie 3 e
plek wisten te behalen. Voor het eerste sinds jaren is er weer in Ferwerderadielverband
een mixtoernooi gehouden en wel op onze banen. Het was een fraaie dag en de sfeer
was prima temeer ook omdat onze leden Taeke van Kammen en Annette Bontekoe dit
toernooi wonnen!
De aanpak en renovatie rond de douches en kantine hebben in 2012 hun beslag
gekregen en een en ander is een grote verbetering voor de sportactiviteiten geworden.
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. Jammer dat in april
onze voorzitter, Arend Holwerda, naar Ontswedde is vertrokken waardoor het bestuur
teruggebracht is tot 3 leden. Hopelijk vinden we voor hem een opvolger en bovendien is
het belangrijk om nieuwe leden te krijgen want ons ledenbestand is in 2012 nogal fors
teruggelopen. Hoewel we financieel gezond zijn is dit een zorg!
De beker van het indoortoernooi in Vrouwenparochie werd een prooi van Noortje
Holwerda Het openingstoernooi schreef Jan Bosselaar op zijn naam en het
langstedagtoernooi werd gewonnen door Titia Jippes. Traditiegetrouw werd dit toernooi
afgesloten met een buffet en een verloting. Helaas viel het slottoernooi van oktober in
het water. Niettemin sloten we toch het seizoen met een gezellige bijeenkomst in onze
kantine 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 de bespeelbaarheid van de banen ernstig werd
aangetast. Om deze reden is de bovenlaag in november verwijderd.
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. Bemoedigend was het
dat negen jongens en meisjes tot aan het slottoernooi op de woensdagmiddag o.l.v. een
verenigingslid hebben getennist. Wellicht vinden sommigen nog eens de weg naar onze
vereniging! Onze jeugd heeft in toernooi-/competitieverband de degens gekruist met de
jeugd van Stiens, Ferwert en Hallum. Onze leden Andries Monsma, Marko Kingma
speelden prima partijen. Dit jaar was Marco Kingma onze beste jeugdspeler.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar regelmatig vergaderd en hoopt dat ook in 2013 te
doen De Toss kende ook 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. Opnieuw werd Anton Miedema winnaar van deze
competitie.

De zeer enthousiaste instuifgroep heeft zo lang mogelijk gespeeld maar door de vele
regen in het najaar is daar relatief vroeg een punt achter gezet. Al met al was 2012 een
seizoen waarin tot aan de schoolvakantie veel kon worden getennist. In de zomer helaas
minder en het najaar viel eigenlijk in het water! Hopelijk wordt 2013 een prachtig
tennisjaar !
Het bestuur in 2012 was als volgt samengesteld:
Vacature

Voorzitter

Jan Bosselaar

Secretaris- / Voorzitter ad-interim

Cees Goudzwaard

Penningmeester

Freddy de Jong

Jeugd/website

De clubkampioenen van 2012 zijn:
Heren Enkel

Jaap Jan de Vries

Heren Dubbel

Arjen & Jan Bosselaar

Dames Dubbel

Matty Leistra & Ukie Roersma

Jeugd

Marco Kingma

Mix Dubbel

Mattie & Menze Leistra

TossHeren

Anton Miedema

TossDames

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 2013 weer een prachtig tennisseizoen zullen hebben
en dat er leden zullen bijkomen. De sport en de accomodatie verdienen het!
De secretaris / Voorzitter ad-interim
J. Bosselaar

