
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 7                november 2022 

Terugblik 2022 en verder…. 

Als voorzitter terugkijken op een bewogen jaar is niet altijd wat je ervan 

verwacht, vooral niet tijdens crisis en corona perikelen (Waarvan het einde 

nog niet in zicht is)  Eerst maar eens de positieve dingen er uit halen, na de 

ledenvergadering die eindelijk weer eens gehouden kon worden werd er een 

padelcommissie geïnstalleerd die voor het bestuur gaat onderzoeken of het 

haalbaar is om ook deze sport te beoefenen op ons park, en of dit gaat 

lukken weten we nog niet.  

De diverse gesprekken met leveranciers en gemeente zijn in volle gang, en 

zodra er iets definitiefs is horen jullie dat zo snel mogelijk 

Natuurlijk mag de vernieuwde kleed-douche en wc accommodatie zeker niet 

onvermeld worden, met dank aan de dinsdag / donderdagochtendploeg die 

de voorbereidingen mogelijk hebben gemaakt waardoor  Kema bouw er iets 

mooi van kon maken. 

Op het gebied van activiteiten was er voldoende te beleven op ons park, zo 

was er genoeg animo in de competitie, de tennislessen werden weer 

opgestart (met dank aan Kjell de Hek, en Yvonne Baas) en ook de maandag 

en woensdagochtend toss was een succes, voor het vervolg van de 

tennislessen verwijs ik je graag naar het item in deze nieuwsbrief. 

Maar liefst 11 teams deden mee aan de voorjaarscompetitie en het 

donderdag 50+ team van Cor Giezen werd kampioen. En het 

Frieslandcupteam o.l.v. Rommie Woudstra deed het ook prima. 

Ook het bedrijventoernooi met afsluitende BBQ was een groot succes. In de 

najaarscompetitie werden van de 4 teams er maar liefst 3 kampioen, 

voorwaar een prachtige prestatie. Ook in de dorpencompetitie deden de 

teams uit Buitenpost het prima 

Ook de jeugd heeft zich aardig weten te roeren op de baan, Yvonne heeft 

elke donderdagmiddag diverse jeugdleden een uurtje tosstennisplezier 

Wat staat er in deze nieuwsbrief? 

• Van de voorzitter 

• De Kampioenen onder ons! 

• Winnaars Dorpencompetitie 

• Wijzigingen in aanbod KNLTB voorjaarscompetitie 

• Data KNLTB voorjaarscompetitie: opgave voor 25 dec! 

• Tennislessen in 2023. Arjen Huttema stelt zich voor! 

• Slottoernooi werd goed bezocht en gezellig! 



 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

bezorgt en tevens enkele toernooitjes opgezet zoals het ouder-kind toernooi, 

en pannenkoekentoernooi. 

Helaas zijn er ook minder leuke dingen gebeurt, zoals het wegvallen van 

Theo en Mary van Asperen, die toch altijd een lach op je gezicht konden 

toveren.  

Enkele activiteiten gingen helaas niet door omdat er te weinig deelnemers 

waren, zoals de afsluitende competitie BBQ, heren- en damesdubbel  en het 

Paardencuptoernooi, en ook de dinsdagavond toss bleef na een goed begin 

een beetje achter bij onze verwachtingen. Ook zal er opnieuw gekeken 

moeten worden naar de kantinediensten, die te vaak door dezelfde personen 

werden gedaan. Griet en Yvonne bedankt voor al het werk voor en achter de 

bar.  

Ook voor 2023 staan we weer voor nieuwe uitdagingen, ook het bericht van 

de KNLTB dat er in Friesland de aangeboden dinsdagmiddag dames 

competitie niet meer wordt aangeboden is een hard gelag voor onze 2 vaste 

teams.  Voor alle relevante zaken rondom de voorjaarscompetitie verwijs ik je 

graag naar de site van de KNLTB.   

https://www.tennis.nl/voorjaarscompetitie/  hier vind je alle data en soorten 

competitievormen die worden aangeboden in Friesland, zie ook de items 

verder in deze nieuwsbrief. 

Aangezien de vrijdagavond een steeds gewildere dag word om competitie te 

spelen en er reeds teams in de wachtrij staan zullen we moeten gaan kijken 

hoe we dit kunnen oplossen. 

Voor de diverse bestuur en vrijwilligers taken zijn we nog steeds op zoek 

naar verse krachten, dus lijkt het je leuk of heb je ideeën die je graag met 

ons wilt delen…… we horen het graag! 

 

In 2023 is het de bedoeling om over te gaan naar de professionele 

werkomgeving van de KNLTB  (o.a. club app) en relevante zaken zoals een 

vernieuwde website en facturering.  Hier zullen ongetwijfeld enkele opstart 

problemen bij horen voor ons maar we hopen dit snel onder de knie te 

krijgen. 

Laten we met z’n allen de schouders er onder zeten om er een prachtig 2023 

van te maken.  

Verder dank ik alle sponsors die ons de afgelopen tijd gesteund hebben, op 

wat voor manier dan ook, en wens ik iedereen alvast een gezond einde van 

het jaar en een voorspoedig 2023. 

Groetjes Johan Miedema 

https://www.tennis.nl/voorjaarscompetitie/
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• De Kampioenen onder ons! 
 

 
 Nadat in de voorjaarscompetitie 
het HD team (Cor Giezen, Johan 
Miedema, Jan Slingerland, Jan 
Broekhuizen, Ernie Sentner, Koos 
Postma en Joop van der Broek met 
invaller Rienk ) al een eerste plaats 
bereikten, heeft de 
najaarscompetitie nog veel meer 
kampioenen opgeleverd!  

 
Al na vier rondes waren deze heren op 
de woensdagavond niet meer te 
passeren. Gefeliciteerd Albert 
Hoekstra, Ronald Ploegsma, Allard Pol, 
Wim Cnossen en Jan de Jong! 

Dit HerenDubbel 17+ Vrijdagavond team 
scoorde ook met een royale overwinning.  
Gefeliciteerd Ronnes Bloembergen, Aaron 
Boekhout,Kees Henstra, Pieter Henstra en 
Robin Huisman de Jong 

 
 
 
 
 
 
Het GemengdDubbelteam 17+Vrijdagavond liet 
zich deze herfst ook van haar beste kant zien. 
Onze felicitaties gaan hier dus naar Rommie 
Woudstra, Anke Pel, Kees van Dijk en Sjoerd 
Bosma!  
Alie Jansen en Wiesje van de Werf hebben hier 
ook een belangrijk aandeel in gehad maar staan 
helaas niet op de foto.  
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• Winnaars Dorpencompetitie 
 
De Dorpencompetitie bestaat alweer tien jaar met veel deelname en succes. Ook dit jaar 
worden weer enkele Buitenposter poulewinnaars gehuldigd. Dit gebeurt op de slotavond, 
woensdagavond 23 november. Dit wordt een tossavond voor alle deelnemers (en invallers) 
met feestelijke prijsuitreiking op het tennispark van Kollum. 
Gefeliciteerd Nanda Mellink+Jelmer Bil (1e), Kees Henstra+Pieter Henstra (1e), Sjoerd 
Bosma+Kees van Dijk (2e), Rina Fokkens+Wiesje van der Werf (2e) 
 
 

• Wijzigingen in aanbod KNLTB voorjaarscompetitie 
 
Let op! Er zijn dit jaar een aantal competities geschrapt uit het KNLTB aanbod en zie 
onderstaande links naar de KNLTB-site voor de wel beschikbare competities in 2023.  
 
aanbod-knltb-voorjaars-najaarscompetitie-jeugd 
aanbod-knltb-voorjaarscompetitie-senioren-regionaal 
aanbod-voorjaarscompetitie-2023-senioren-landelijk. 
 
Opgave van je team voor deze competities doe je vóór 25 december bij Sjoerd Bosma 
(sjoerd@bosmas.nl) 
 
 

 

https://www.tennis.nl/media/zyvpxhnk/aanbod-knltb-voorjaars-najaarscompetitie-jeugd.pdf?ts=638023948928830000
https://www.tennis.nl/media/guzfun3t/aanbod-knltb-voorjaarscompetitie-senioren-regionaal.pdf?ts=638023948867870000
https://www.tennis.nl/media/djiejxrz/aanbod-voorjaarscompetitie-2023-senioren-landelijk.pdf?ts=638029056888770000
mailto:sjoerd@bosmas.nl)
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• Tennislessen in 2023. Arjen Huttema stelt zich voor! 
 
“Hallo spelers van tennisvereniging Buitenpost, mijn naam is Arjen Huttema en ik mag jullie 
het komende seizoen gaan lesgeven. Ik ben 20 jaar oud, woon in Kollum en speel al sinds 
mijn 7e tennis. Op dit moment geef ik op de maandag- en donderdagavond al tennisles en 
mag ik jullie komend seizoen ook les gaan geven. 
Ik heb een grote passie voor de sport en haal veel energie uit het geven van tennisles. 
Momenteel ben ik bezig met mijn Tennistrainer A opleiding en volg ik AD Sport aan de 
Hanzehogeschool. Zelf ben ik begonnen bij KTC Kollum en ben ik later ook lid geworden bij 
DLTC Drachten. Voor mij bestaat een perfecte tennisles uit plezier, technisch beter worden 
en lekker in beweging zijn. Ik heb zin om jullie weer te zien en hier aankomend seizoen met 
jullie naar te streven.  

Ik kijk er naar uit en tot snel op de baan!           ” 
 
Arjen Huttema. 
 
P.S. 
Wintertraining 
Naast dat ik vanaf april les ga geven bied ik ook de mogelijkheid om nog door te trainen. 
Zelf vind ik het zonde om niet door te trainen in de winter en we willen als vereniging 
daarom een flexibel aanbod doen voor de wintertraining.  
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• Slottoernooi werd goed bezocht en gezellig! 
Nadat op de oorsponkelijk geplande dag 22 oktober een korte maar hevige regenbui 

het toernooi grotendeels wegspoelde, werd het op 29 oktober een zeer geslaagde 
middag. Mooi weer en veel enthousiaste leden maakten deze seizoenafsluiting tot 
een succes! Ook bekenden en oud leden kwamen even om de hoek kijken en 
maakten daarmee het extra gezellig. Hierbij een impressie van deze dag. 
 

 

 

 

 


