Jaarverslag tennisvereniging “De Gibben” 2013

Het jaar 2013 kende een relatief koude start. Gelukkig waren de banen op tijd in orde
zodat de competitieteams op een goede manier hun kunnen konden laten zien. Zowel het
dames- als het herenteam deed goede zaken en beide konden zich gemakkelijk
handhaven. Zowel het dames- als het herenteam behaalde een 2e plaats in de
eindrangschikking. Er waren hele mooie en boeiende partijen te zien zowel bij de dames
als de heren. Na afloop werd er volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een
gezellige nazit in onze kantine! Bovendien kon er gebruik gemaakt worden van de
gerenoveerde douches.
De start was traditiegetrouw in Vrouwenparochie en hier werd Cees Goudzwaard winnaar
na een boeiende en gezellige middag. Helaas zijn twee van onze toernooien wegens te
geringe belangstelling niet doorgegaan. Zowel bij het Langstedag-toernooi als het
Slottoernooi was dat het geval. Ons Zomertoernooi was daarentegen zeer geslaagd niet
in de laatste plaats door het goede weer van die dag. Freddy de Jong tekende steeds
voor een geslaagde indeling waardoor het speelplezier groot was. Winnaar van het
Openingstoernooi was Mattie Leistra en van het Zomertoernooi was dat Jan Bosselaar.
De clubkampioenschappen kenden dit jaar een buitengewoon spannend verloop. Door de
vroege start van deze competitie konden vrijwel alle wedstrijden gespeeld worden.
Jammer genoeg moesten enkele teams zich wegens blessureleed terugtrekken. Zowel bij
de dames als bij de heren was de laatste wedstrijd beslissend. Bij de herendubbel
moesten de games voor de doorslag geven om de eindstand te bepalen. Arjen en Jan
Bosselaar trokken zo ternauwernood de titel naar zich toe. En ook bij de dames was het
duo Jannigje Elzenga en Ukie Roersma pas na een spannende laatste partij zeker van de
winst. Bij de mix was het duo Annette Bontekoe & Taeke van Kammen de sterkste. In
het heren-enkelspel wist Freddy de Jong de titel op te eisen.
In het voorjaar is opnieuw schooltennis te zien geweest. Enkele groepen van Aasterage
volgden in mei en juni tennisles onder leiding van mevr. B. Dijkman. Steeds waren er
enkele leden van onze vereniging aanwezig om alles in goede banen te leiden. Na afloop
is er nog een groep jongens en meisjes wezen tennissen op de woensdagmiddag onder
leiding van enkele clubleden. Jammer genoeg heeft dit geen nieuwe leden opgeleverd.
In navolging van 2012 vond er ook dit jaar een toernooi plaats in Ferwerderadielverband.
Onze buren uit Hallum waren dit jaar de uitnodigende partij. Het was een goed
georganiseerde strijd waarin we goed mee konden doen. Onze clubleden Titia Jippes en
Freddy de Jong deden mee om de hoogste eer en werden tweede.
Helaas zijn we dit jaar vrijwel al onze jeugdleden kwijt geraakt waardoor we niet meer
aan de jeugdcompetitie meededen. Wel zijn onze banen enkele keren gebruikt door
derden. Zo organiseerde Aasterage haar personeelsavond in onze kantine en gebruikte
daarbij tevens de banen evenals een groep onder leiding van ons lid Maartje Jongboom.
Opnieuw was de instuifgroep op de maandag en donderdag heel lang actief. Na de vele
regenval in oktober is er daarna gestopt.
Aan de Toss werd door zo’n 20 leden meegedaan en onbetwiste winnaar was Jaap Jan de
Vries. De beste dame was Ukie Roersma. De bezetting op de donderdagavond was
wisselend maar kende wel een vaste kern.
Het jaar 2013 was ook het jaar waarin we afscheid hebben genomen van onze
groundsman Cees Wierstra. Vele jaren zorgde hij voor goede banen en hield vaak een
oogje in het zeil om te voorkomen dat er schade aan de banen werd toegebracht.

Helaas heeft het afscheid in beperkte kring plaats gehad mede doordat zijn vrouw in
september overleed. Wij zijn Cees Wierstra veel dank verschuldigd voor zijn
betrokkenheid en energie waardoor we steeds gebruik konden maken van goed
onderhouden banen die vaak netjes waren schoon gemaakt. Als bestuur hebben we Cees
daarvoor bedankt en hem enkele aandenkens aangeboden.
Al met al werd er in 2013 volop getennist. Sommigen vaak anderen wat minder vaak.
Vooral tijdens de prachtige zomer kon er vaak tot laat in de avond gespeeld worden. Het
bestuur kijkt terug op een mooi tennisseizoen en hoopt dat in de toekomst meer mensen
de weg naar het Gibbenterrein weten te vinden want ons ledenbestand is helaas aardig
teruggelopen. Gelukkig zijn we een financieel gezonde vereniging en dat geeft ons
mogelijkheden om met een positieve blik naar de toekomst te kijken.
Het bestuur was in 2013 als volgt samengesteld:
Voorzitter

vacature

Secretaris

Jan Bosselaar

Penningmeester

Cees Goudzwaard

Algemeen/jeugd/website

Freddy de Jong

De Clubkampioenen in 2013 waren:
Heren enkel

Freddy de Jong

Mix dubbel

Annette Bontekoe & Taeke van Kammen

Dames dubbel

Ukie Roersma & Jannigje Elzenga

Heren dubbel

Arjen & Jan Bosselaar

Toss heren

Jaap Jan de Vries

Toss dames

Ukie Roersma

In het Marrumer sportblad is regelmatig verslag gedaan van onze activiteiten en deze
zijn op onze website volledig terug te vinden. Reden waarom slechts in vogelvlucht een
en ander is weergegeven. Het bestuur hoopt dat alle leden in 2014 weer een prachtig
tennisjaar zullen hebben en wellicht kunnen we nieuwe leden verwelkomen. Zowel de
accommodatie als de sport vragen er om!!
De secretaris,
J. Bosselaar.

