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Jaarverslag van de activiteitencommissie 2015
*De “Opentennisdag” was dit jaar voor het eerst op zondag 29 maart van
12.00 uur tot 15.00 uur. Vijf kinderen hebben een balletje geslagen en vier
volwassenen kwamen zich aanmelden voor een lidmaatschap.
*Op vrijdag 10 april hadden we de officiële opening van het tennisseizoen.
Dit OPENINGS toernooi, met 13 deelnemers, was ook de eerste kennismaking met het “FAST4” telsysteem voor de eerste speelronde.
De volgende rondes werden weer op tijd gespeeld.
*Het HOOIBLOEM toernooi op 29 mei was bijna afgelast i.v.m. te weinig
deelname. Op het laatste moment kwamen er 7 nieuwe leden aan, en was
het een reuze gezellige avond.
*Het geplande ZOMER toernooi van 26 juni ging helaas niet door vanwege
te weinig deelname, zo ook in 2013 en 2014.
*Het WIJN toernooi was succesvol, met 15 deelnemers, en door toedoen
van de goed gekozen wijn kwamen de laatste tennissers rond middernacht
van de baan.
*Met een mooie herfstavond, op 9 oktober, sloten we het seizoen af met het
SLOT toernooi, een reuze gezellige avond, met 13 deelnemers.
*Het PIRAMIDE spel, wat het gehele seizoen als een rode draad binnen
onze geplande activiteiten zou moeten lopen is dit jaar een grote
teleurstelling geworden.
Terwijl de restricties, van alleen in de weekenden en in de schoolvakanties spelen, opgeheven was en de FAST4 telling hierin ook zijn
intrede deed zijn er maar een paar wedstrijden gespeeld.

*De INLOOP avonden op maandag en donderdag waren goed bezet.
*De CLUBKAMPIOENSCHAPPEN enkelspel, met een opgave van 16
personen, had een record aantal deelnemers. Bij de dames was één aanmelding, dus dat kampioenschap ging niet door.
Na een zeer geslaagd toernooi, bij de mannen, konden we twee nieuwe
leden verwelkomen op de plaatsen 1 en 2. Na een zinderende finale
was Bouke Poelsma de nieuwe clubkampioen, en Menno de Graaf
moest genoegen nemen met de zilveren “plak”.
*Het DUBBELSPEL kampioenschap bij de dames waren 5 koppels, en zo
ook bij de mixdubbel, de heren lieten het wat afweten met 4 duo’s.
Het gehele toernooi liep wat rommelig omdat niet iedereen kon spelen
op de geplande data, wat het club gevoel niet bevorderde.
Bij de dames ging het goud naar Gerbrich en Hannie en het zilver
voor Thea en Anita.
Bij het Mix kampioenschap waren op nummer één Juliët en René,
en op twee Gerbrich en Fred.
De heren kampioenschap is tot en met de halve finale gespeeld maar door
een blessure kan de finale tot nu toe niet gespeeld worden.

