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We starten het seizoen met een open dag op 7 april. Feikje en Sjoukje hebben wederom de 
buurtverenigingen van Burdaard uitgenodigd voor deze dag. Helaas dit jaar zonder resultaat. 
Een week later willen we meteen van start met een voorjaarstoernooi op 15 april. Helaas denken 
onze leden hier iets minder enthousiast over en  hebben we het toernooi wegens te weinig 
deelname moeten afgelasten. 
 
De lessen gaan vanaf 9 april onder leiding van Alex Brouwer van start. Ook de les “maak kennis met 
tennis”. 
Hiervoor hebben zich zes personen opgegeven, een aantal zijn nog op de open dag enthousiast 
geworden. 
Naast de vijf gratis lessen “Maak kennis met tennis” zijn er weer twee lessen gevuld met leden van 
onze TVB. Al met al voor Alex een mooi aantal om weer een beter tennisspel aan te leren.  
 
De woensdagtoss gaat in april ook weer van start. Deze wordt wisselend bezocht. De ene keer zijn 
er 4 personen, een andere keer 11 personen. Eén en ander is natuurlijk ook afhankelijk van het 
weer. 
Er is ook vraag vanuit de vereniging om een vrijdagochtendtoss op te starten. Hier beginnen we op 
4 mei mee. Een bestuurslid is steeds aanwezig. Maar helaas is hier een matige opkomst van 2 tot 4 
personen. Dit zetten we na de zomervakantie niet voort. 
Naast onze eigen toss avonden hebben we ook nog de gezamenlijke tossavonden met de 
buurdorpen Ferwert, Marrum en Hallum. Ieder dorp organiseert deze gemeentetossavond 1 keer in 
het voorjaar en dit jaar ook 1 keer in het najaar op de donderdagavond. Het aantal deelnemers aan 
deze avond was iets minder dan vorig jaar. Behalve samen tennissen levert ons dit een uitwisseling 
van ideeën en mogelijke samenwerking op. 
 
Ook de schooljeugd krijgt weer schooltennis van een leraar van Continu tennis. In totaal krijgen de 
groepen 3 t/m 7 vier lessen aangeboden. We willen dit als vereniging graag een vervolg geven. De 
leraar van Continu tennis kon dit op de woensdagmiddag niet geven. Gelukkig waren  Willem 
Kooistra en Iris Geerlink bereid om de jeugd op deze middag de sport tennis verder bij te brengen. 
Het groepje kinderen dat kwam te tennissen werd steeds groter, dus blijkbaar viel het in de smaak. 
Uiteindelijk krijgen we er 8 nieuwe jeugdleden bij. 
 
Onze baancommissie bestaande uit het mannelijke deel van het bestuur verzorgt het nodige 
borstel- en veegwerk om de baan weer op orde te krijgen. Ook zijn zij regelmatig met zout in de 
weer om de mosvorming tegen  gaan. Er zijn verder nog wel wat wensen aangaande het net en 
dergelijke maar over dit soort vragen is het dit jaar lastig om te weten waar we hiervoor moeten 
zijn. Er is dit jaar een nieuw MFC bestuur aangetreden en de gemeente is gefuseerd, waardoor 
onduidelijkheid is bij wie we voor wat waar moeten zijn. De lichten doen het de laatste weken van 
februari niet via de gewone schakelaar, waardoor we ’s avonds vaak niet kunnen tennissen. 
 



Dit jaar zullen wij het mix-toernooi van de gemeente Ferwerderadiel organiseren. Helaas was  er 
ook nu weer te weinig deelname. 
Bij de start van onze vereniging hadden we erg veel jeugdleden en jongeren. Deze inmiddels wat 
oudere personen willen we nog eens uitnodigen om het nog eens te proberen. Vele van hen zijn 
inmiddels gestopt met voetbal, dus wie weet… We trekken hier 2 avonden voor uit. Helaas moeten 
Willem en Sjoukje ook dit niet door laten gaan wegens te weinig animo. 
Het ouder/kind toernooi is dit jaar ook al niet doorgegaan. 
Gelukkig het zomertoernooi van 30 juni wel. Jakob Smit kon uitgeroepen worden tot winnaar! 
Om goed te eindigen hebben we een succesvol wintertoernooi mogen houden. Met 12 leden zijn 
we in het stralende zonnetje zondag 24 februari naar de tennishal “de Buorfrou” in  Vrouwbuurt 
gereden. We hadden de baan hier 3 uur tot onze beschikking. Willem en Henk hebben dit prima 
georganiseerd. Het was een gemoedelijke en sportieve middag. 


