
Openingstoernooi 2019 

 
Op zaterdag 30 maart stond het openingstoernooi op het programma. Er hadden zich 20 
tennissers opgegeven en de wedstrijd-commissie heeft dezen onderverdeeld in een A en 
een B poule. Om 13.00 uur zijn we begonnen. Er werden wedstrijden gespeeld van 20 
minuten, zonder voordeel en nadeel. Om 16.20 uur was de laatste poule wedstrijd 
gespeeld en kon de wedstrijd-commissie de finalisten bekend te maken. 
  
Finale A - poule: 
Hessel Crans - Henk Meinema 
Anne Gerrit Postma - Johan Wijma 
  
Finale B - poule: 
Sietske Schregardus – Tjimkje van der Veen 
Durkje van Keimpema – Geke Braaksma 
   
In de A poule was van een spannende partij absoluut geen sprake, de eerste game was 
voor het duo Anne Gerrit en Johan, de volgende 6 voor hun opponenten. De verdiende 
overwinning was dus voor Hessel en Henk (6-1). 
In de B poule was het duo Sietske en Tjimkje te sterk voor de runner-up’s Dirkje en Geke 
en dat resulteerde in een 6-0 overwinning voor eerst genoemden. 
  
Om 14.00 uur was er voor de jeugd een tennisclinic georganiseerd. Door onvoorziene 
omstandigheden was de tennisleraar niet op komen dagen, daarom is door vrijwilligers  
die aanwezig waren de clinic voor de jeugd verzorgt. Er was een grote opkomst en het 
werd een prachtige middag.  
In de pannakooi en baan 3 werden verschillende spelletjes gedaan en de middag werd 
afgesloten met ranja, twixxen en appels (gesponsord door de Jumbo). En ze kregen 
allemaal een gratis proefles aangeboden (door een echte tennisleraar) op 2 april. We 
hopen dat we deze ploeg jeugd vaker mogen begroeten op de tennisbaan! 
  
Na een lange, maar zeer geslaagde tennismiddag werden de prijzen uitgereikt die 
beschikbaar waren gesteld door slagerij Menno Hoekstra Anjum. Hartelijk dank hiervoor! 
 
Muziekinstallatie werd beschikbaar gesteld door Albertus Zijlstra.  
 
We willen iedereen die heeft meegedaan en heeft meegeholpen aan dit toernooi 
bedanken voor hun inzet. 
Voor de volgende toernooien, zie de toernooi kalender op de site. 
  
Hieronder de einduitslagen van het openingstoernooi: 
  
A: 1e prijs: Hessel Crans en Henk Meinema 
A: 2e prijs: Anne Gerrit Postma en Johan Wijma 
A: 3e prijs: Meindert Castelein en Herald Boonstra 
  
B: 1e prijs: Sietske Schregardus en Tjimkje van der Veen 
B: 2e prijs: Durkje van Keimpema en Geke Braaksma 


