
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 5                5 juli 2022 

• Aanmelden voor de Dorpencompetitie 

 
                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

• Aanmelden voor het 
Paardencuptoernooi. 

 
Na enkele jaren met verschillende invullingen 
organiseren we het Paardencuptoernooi nu als 
een toernooi met open inschrijving. We hopen 
hiermee weer een jaarlijks terugkerend 
evenement in het leven te roepen voor eigen 
leden en tennissers uit wijde omgeving.  
 
Zie hiervoor ook de flyer die als bijlage in deze 
mail is toegevoegd. 
 

Wat staat er in deze nieuwsbrief? 

• Aanmelden voor de Dorpencompetitie 

• Aanmelden voor het Paardencuptoernooi 

• Coöperatief Dividend Rabobank 

• Renovatie sanitair van het clubgebouw afgerond 

• Finales Dubbelkampioenschappen. 

• Geslaagd ATB pannenkoekentoernooi 

• Weer opstart van de dinsdagavondtoss 
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Hieronder een gedeelte van de brief die we hebben ontvangen van de Rabobank. 

 

 

 Rabobank Drachten 

Noordoost Friesland  
 

 

 

 

 

 

 

Beste Cornelis,  
 

Van harte gefeliciteerd! De werkgroep Coöperatief Dividend heeft besloten een 
bijdrage toe te kennen aan jullie project “Duurzaam tennissen in Buitenpost”. 
Het doet mij daarom plezier te kunnen meedelen dat Tennisvereniging Buitenpost 
een donatie van € 5000,00 ontvangt. 
 

Wij zijn hier uiteraard heel blij mee! Binnenkort berichten we hierover meer! 
  

 

•  Renovatie sanitair van het clubgebouw afgerond 
   

Kema heeft nieuwe dakbedekking aangebracht en daarmee is de renovatie van het 

sanitaire gedeelte van ons clubgebouw afgerond. 

 



 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finales Dubbelkampioenschappen. 

In de maand Juni zijn er de afgelopen 4 dinsdagavonden de Kapenga Heren- en 
Damesdubbelkampioenschappen gehouden. Diverse koppels hadden zich opgegeven en 
deze werden verdeeld in 4 poules. Op dinsdag 28 juni werden de diverse kruisfinales 
gespeeld zodat er om 21.00 kon worden 
begonnen met de finales. Helaas kon de 
finale bij de heren geen doorgang vinden 
aangezien een van de finalisten zich 
wegens een blessure moest terugtrekken. 
Afgesproken werd om deze in een later 
stadium in te halen. 

Bij de dames ging de finale tussen koppel 
Astrid Schraag / Nanda Mellink en 
Rommie Woudstra /  Anke Pel, waarbij 
uiteindelijk Astrid en Nanda het beste 
bleken en ongeslagen kampioen werden.  

Ook een compliment aan de kantinecommissie die er voor zorgden dat alle dinsdagavonden 
de hapjes en drankjes prima voor elkaar waren.  

       

 

Geslaagd Atb 
pannenkoekentoernooi 

 
Zaterdag 25 juni hebben diverse 
jeugdleden zich van hun beste 
kant laten zien door onderling in 
potjes van 10 minuten de strijd 
met elkaar aan te gaan zonder de 
sportiviteit uit het oog te 
verliezen.  

https://www.tv-buitenpost.nl/wp-content/uploads/2015/03/atblogo.gif
https://www.tv-buitenpost.nl/wp-content/uploads/2022/06/IMG-20220625-WA0002.jpg
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Er werden hier en daar mooie rally’s 
gespeeld.  

Na afloop werd er heerlijk gesmuld van de 
pannenkoeken en een ijsje.  

    
 

 

 

Geslaagd Kapenga ouder-kind toernooi. 

 
 

Inmiddels alweer weken geleden (eind mei) werd onder prachtige omstandigheden het 
Kapenga ouderkind toernooi 
gehouden. Diverse koppels hadden 
zich samen met hun ouder of ander 
familielid opgegeven. 

Na alle punten geteld te hebben, na 
diverse spannende potjes tennis 
kwam Anno Baas samen met beppe 
Sjoukje als winnaar uit de bus. 

Hieronder enkele momenten met de 
alle deelnemers op de foto. 

 

Elke dinsdagavond weer tossen  

Omdat de dubbelkampioenschappen nu zijn afgelopen is er elke dinsdagavond weer de 
georganiseerde toss.  

Alle senioren zijn hier welkom. We beginnen om 19:00 uur, ben je wat later dan kun je elk 
half uur instromen. Door de aanwezigen in te delen hopen we steeds leuke partijen te 
realiseren. Met elke avond dat je aanwezig bent scoor je een punt naast het behaalde 
resultaat. Aan het eind van het seizoen rolt er dan een winnaar uit de bus… 

----  Op de maandag- en woensdagochtenden is er steeds een gezellige koffietoss!  ----- 
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