Jaarverslag tennisvereniging “De Gibben” 2014
Het jaar 2014 was in veel opzichten een prachtig tennisjaar voor “De Gibben”. Vanaf het begin
bleek het klimaat zeer gunstig en tot aan begin december kon er getennist worden omdat we
een zeer fraaie herfst hadden.
Op ons indoortoernooi bij de Buurfrou prolongeerde Cees Goudzwaard zijn titel van 2013! Op
onze jaarvergadering werd besloten om zowel het “Openingstoernooi” als het “Langste Dagtoernooi” een open karakter te geven en dat pakte prima uit! Na afloop van het
“Openingstoernooi”, gewonnen door Titia Jippes met 6 wedstrijdpunten en de minste games
tegen, kwamen er 5 nieuwe leden bij en na ons “Langste Dag-toernooi” nog eens 2. De
dalende trend van ons ledental is daarmee hopelijk een halt toegeroepen. Het gevolg was o.a.
dat de Toss-competitie dit jaar zich kon verheugen in een zeer goede belangstelling. Soms
moest er gewacht worden. Hopelijk krijgt 2015 een vervolg wat ledentoename betreft.
Het heren-team heeft een prima resultaat behaald in de voorjaarscompetitie. Ze eindigden als
derde in hun klasse. Het dames-team bleek een klasse te hoog zijn ingeroosterd, waardoor
maar weinig punten werden behaald en als laatste eindigde. Niettemin werd er telkens met
plezier gespeeld. In september begon de najaarscompetitie, waaraan een gemengd team heeft
deelgenomen. Dit team eindigde heel verdienstelijk als tweede!
Het “Langste Dag-toernooi” werd een prooi van ons nieuwe lid Welmoed Slager. Met 7
wedstrijdpunten was zij de sterkste. Dit jaar was TV Ferwert gastheer voor de Ferwerderadielcup. Dit toernooi was voor “De Gibben” een groot succes. Zowel in de A-groep als in de Cgroep was een team van Marrum het sterkst. In de A-groep was de zege voor het duo Ingrid
Slager & Reinder Slager en in de C-groep was de zege voor Jannigje Elzenga & Jan Bosselaar.
Onder fraaie weersomstandigheden werd op zaterdag 23 augustus het Zomertoernooi
gespeeld. Cees Goudzwaard wist na het indoortoernooi ook dit toernooi op zijn naam te zetten.
Na een onverwacht verlies van Matthijs van Zeijl bleef Cees met 5 wedstrijdpunten en 21
games net Lies Bosselaar voor en eindigde als eerste! Deze editie werd extra gezellig door een
buffet.
Helaas is vanwege te weinig belangstelling het “Slottoernooi” niet door gegaan, maar hebben
we een week later op een gezellige manier het tennisseizoen afgesloten met een hapje en een
drankje. Dankzij het fraaie weer is er toen ook nog door enkelen fanatiek getennist.
In het voorjaar is er opnieuw via Go4Sport een 4-tal tennislessen voor de basisschool verzorgd
door Boukje Dijkman daarbij geassisteerd door enkele leden. Helaas was er geen
belangstelling voor de vervolglessen. Onze banen zijn ook in 2014 enkele keren door derden
gebruikt o.a. via ons oud-lid Maartje Jongboom.
De instuifgroep op de maandag/donderdag heeft tot 5 december kunnen tennissen en dat
leverde een aardig bedrag op voor de clubkas! De bezetting op de donderdagavond was
wisselend maar ook hier is een min of meer vaste kern dames actief.
Door het fraaie weer van 2014 kon er lang getennist worden op de goed bespeelbare velden.
Slechts zelden moest er gestopt worden vanwege te veel water. Het baanonderhoud leverde
betrekkelijk weinig problemen op dankzij de inzet van enkele leden evenals het schoonhouden
van de kantine. Door de mooie zomer kon ook de buitenkant van de kantine van een nieuwe
verflaag worden voorzien.
Mede door de aanwas van nieuwe leden was ook 2014 in financieel opzicht een gezond jaar.
Vermeld dient te worden dat we van ING een gift van € 1.000 hebben ontvangen uit het
“Goede Doelenfonds”. Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat een werknemer
van ING als bestuurslid actief is bij een vereniging en Cees Goudzwaard voldoet hier aan.

Onaangenaam was dat er begin augustus in de kantine werd ingebroken. Helaas was er nog al
wat schade, maar gelukkig konden ze niet bij het technische “beregeningsgedeelte”. Na veel
wikken en wegen heeft het bestuur afgezien van de aanschaf van verlichting omdat de kosten
hiervan te hoog zijn gezien ons ledental en de beperkte behoefte. Al met al ziet het bestuur op
een mooi tennisseizoen terug en hoopt dat onze vereniging nog vele jaren actief mag zijn op
de banen aan de Wiglewei. Voor een meer gedetailleerde weergave van de diverse toernooien
wordt verwezen naar onze website: www.degibben.nl.
Voor de clubkampioenschappen was dit jaar een goede belangstelling en bij vele wedstrijden
waren de verschillen erg klein. De clubkampioenen in 2014 waren:
Heren enkel

Reinder Slager

Dames dubbel

Welmoed Slager & Ingrid Slager

Heren dubbel

Reinder Slager & Taeke van Kammen

Mix dubbel

Ingrid Slager & Reinder Slager

Toss

Jan Bosselaar

In 2014 bestond het bestuur uit:
Voorzitter

Jan Bosselaar (ad interim)

Secretaris

Jan Bosselaar

Penningmeester

Cees Goudzwaard

Algemeen/jeugd/website

Freddy de Jong.

In het Marrumer sportblad is regelmatig verslag gedaan van onze activiteiten en ook deze
verslagen zijn op onze website te vinden. Het bestuur hoopt dat ook 2015 weer een prachtig
tennisjaar wordt en er opnieuw leden zullen bijkomen. Zowel de accommodatie als de sport
vragen er om!!

