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We starten het seizoen weer in april te beginnen met een open dag op 8 april. Op deze open dag 
hebben we dit jaar alle buurtverenigingen uitgenodigd om op deze open dag samen te komen 
tennissen met de buurt. Dit werd goed ontvangen. Maar uiteindelijk hebben we hierop maar 1 
buurtvereniging mogen verwelkomen nl. de Ds. Kuyperstraat.   
De lessen starten op 10 april, ook dit jaar weer o.l.v. Alex Brouwer. Naast 1 gewone les met 6 lessers 
is er ook dit jaar weer de maak kennis met tennislessen. Dit zijn weer 5 gratis lessen, aangeboden 
door de club. Van de buurtvereniging van ds. Kuyper gaan een aantal mensen deze lessen volgen. 
Ook hebben zich dit jaar maar liefst 8 enthousiastelingen individueel opgegeven. Alex geeft op  
maandag een groep maak kennis met tennisles en de andere groep op woensdag. 
Het grootste deel van de groep maak kennis met tennis is lid geworden en is ook doorgegaan met 
vervolglessen. We hebben hierdoor 12? nieuwe leden gekregen. 
 
Dit jaar hebben we ook weer schooltennis aangeboden. Alle kinderen vanaf groep 3 krijgen les. 
Buurtcoach Aggie Walsma verzorgt deze lessen op maandag. ’s Ochtends doet ze dit i.s.m. de 
leerkracht en ’s middags heeft Sjoukje haar geholpen. In totaal zijn er 4 lessen gegeven. De kinderen 
hebben veel plezier aan deze lessen beleefd. Voor het vervolg van deze lessen was echter weinig 
animo. Een tweetal heeft nog een paar lessen van een tennisleraar van Continu Tennis gehad.  
 
Om de nieuwe maar ook huidige leden te stimuleren om samen door te tennissen, hebben we naast 
De woensdagtoss een vrijdagochtendtoss opgestart. Deze is tot nu toe door steeds een van de 
bestuursleden georganiseerd. We hebben dit om de 14 dagen zo’n vijf keer georganiseerd. Helaas 
werd dit maar matig bezocht. 
De woensdagtoss werd het hele jaar door redelijk bezocht! 
Daarnaast is er dit jaar voor het eerst ook een gemeentelijke toss avond georganiseerd. 
De eerste gezamenlijke toss avond is met prachtig weer in Ferwert gehouden. 
Het was erg succesvol op de 3 banen tellende club van Ferwert. De verschillende dorpen 
werden goed gemixt bij de toss. De volgende toss avond was op donderdag in Marrum. 

Op 21 september is Hallum aan de beurt en tot slot zijn wij op 28 september de organiserend 

vereniging. Een ieder is enthousiast over deze dorpstoss en we denken eraan om dit een  

vervolg te geven in het voorjaar van 2018. Binnenkort is hierover een gezamenlijk overleg. 

Het Ferwerderadiel Toernooi(mix) zal op zaterdag 7 juli 2018 door TVB georganiseerd 

 worden. Omdat wij maar 2 banen hebben moet er wellicht op vrijdag 6 juli gestart worden. 

 

Verder zijn er gedurende het jaar nog een aantal toernooien gespeeld. Zoals het voorjaarstoernooi 

op 6 mei, het ouder kind toernooi op 24 juni, vervolgens het zomertoernooi op 15 juli. 

Het geplande mix toernooi op 16 september is niet doorgegaan? Evenals het snert toernooi in 

januari. 

 

 



Het was dit jaar voor de open dag weer spannend of het groot onderhoud aan de banen op tijd 

Zou gebeuren. Dit was gelukkig, zij het weer op het nippertje, het geval. 

In juli laat de mat los door enorme hoosbuien. Hierover is contact geweest met De Penders. De 

Banen zijn daarna weer goed opgedroogd. 

In september zijn de banen geborsteld door beide mannelijke bestuursleden. Het lag er weer keurig 

bij. Om onze banen niet te laten veranderen in groene Wimbledon banen strooit Willem zout zodra 

het weer het toelaat. Ook wordt er een extra borstel besteld. Onze leden worden er weer op 

gewezen dat zij niet alleen op het centre court spelen, maar op beide banen. Zo blijven beide 

banen beter bespeelbaar. Van de plannen om onze leden te betrekken in het onderhoud is  

dit jaar niet veel van gekomen. 

In november dit jaar waren maar liefst twee lampen stuk. Een hiervan alle meerdere weken.  

De laatste week kon hierdoor niet meer in donker getennist worden. We moeten dit steeds via een 

een tussenpersoon communiceren en dat is vaak lastig nu het MFC bestuurloos is. Wel hebben we 

inmiddels contact kunnen leggen met sportbehartigers van DDFK. 

Verder hebben we begin april geïnvesteerd in nieuwe tafeltjes met terrasstoelen. De oude waren 

echt op en het ziet er nu weer fris uit. Wel moet dit nieuwe meubilair even binnen worden 

opgeborgen. 

 

              

 

 
 

 


