
                

Officieel orgaan van de tennisclub Galefjild te Hardegarijp • Verschijnt 3 keer jaarlijks  nr. 2 oktober 2017

Hallo tennisfanaten,

Alweer zo goed als het einde van het buitenseizoen,
zo goed als, omdat de finale van de Friesland cup nog
gespeeld moet worden op moment van schrijven.
Nadat we vorig jaar weer zijn begonnen als verenig-
ing in de Friesland cup en ook gelijk gepromoveerd
zijn van de C-afdeling naar de B-afdeling, wisten we
niet zo goed wat we dit jaar konden verwachten.
Sterke verenigingen als Stiens en Dokkum spelen in de
B-afdeling. Doelstelling voor dit jaar is dan ook
handhaven in de B-afdeling.

1e speeldag: Schatzenburg thuis, onder andere de
toernooileider van de Friesland Cup speelt in dit team
mee. Na een aantal spannende potjes werd het deze
dag uiteindelijk 10-0! Wie had dat verwacht, hiermee
was gelijk ook handhaving veilig gesteld. Door een
poulevorm speelde in de 2e ronde onze andere
tegenstander IJlst tegen Schatzenburg, IJlst won deze
wedstrijd met 8-2. Dit hield dus in dat wij op 10
september uit tegen IJlst moesten spelen om een halve
finale plek. Ook op deze dag werden een aantal zeer
spannende potjes gespeeld, echter het eindresultaat
was weer overtuigend: 10-0!!!! Doelsaldo na 2 potjes:
20 gewonnen, 0! Verloren. 

Na deze twee speelrondes maken we ons klaar voor
de halve finale tegen Appelscha. Echter kon de
tegenstander niet genoeg spelers vinden/krijgen om
een wedstrijd te plannen met ons. Dit resulteerde in
een walkover, waardoor we automatisch gepromo-
veerd zijn naar de A3-afdeling, oftewel we horen bij
de 16 beste verenigingen van Friesland. De enige
wedstrijd die nu nog op het programma staat is de
winst voor de beker van de B-afdeling. Helaas kon
Oosterwolde (tegenstander in de finale) niet genoeg
spelers optrommelen om een volwaardig team op te
stellen. Daarom worden zondag 15 oktober 5 in plaats
van 10 wedstrijden gespeeld. De winnaar van de dag
mag strijken met de beker van de B-afdeling. 

In ieder geval hebben we promotie naar de A3-
afdeling veilig gerealiseerd. Iedereen die ons daarmee
heeft geholpen op wat voor manier dan ook wil ik
dan ook enorm bedanken. Ik hoop dat we volgend
jaar ook weer op jullie kunnen rekenen.

Groetjes van Daniël (captain Friesland-cup team) 
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Vormgeving Nieuwsbrief:

Kopij:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Gebouwen:

Baancommissaris:

Jeugdcommissie: 

Competitieleiding:

Trainer:

Ledenadministratie

Tel. Kantine

Bank Giro

Website:

Emailadres:

Jitse Zijlstra www.tzmedia.nl

Kopij mailen naar jitse@tzmedia.nl Tel. 06 - 520 410 77

Hein Annema, Hurdegaryp Tel. 0511- 472849

Jeroen Gunnink, Hurdegaryp Tel. 0511- 0511-477489

Jasper Regtien, Hurdegaryp Tel. 0511- 401980

Theo Meeuwsen, Hurdegaryp Tel. 06 - 242 747 89

Willem de Jong, Hurdegaryp Tel. 06 - 542 939 97

Joost Willekes, Hurdegaryp Tel. 06 - 104 328 96 
Daniël Beimers, Hurdegaryp Tel. 06 - 217 062 25

Senioren: Kees van Duinen, Hardegaryp Tel. 0511- 472531

Tennisleraar Stef Boomsma, stefboomsma@hetnet.nl Tel: 06 - 499 068 54

Baukje Terpstra,
Zomerweg 12, 9255 MA Tytsjerk.
Email: baukjeterpstra@hotmail.com
Aan- en afmelden alleen schriftelijk voor 1 december.

Galenest tel: 0511-474461 

Rabobank: NL89RABO0320944875

www.galefjild.nl

galefjild@gmail.com
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De dubbeltoppers van 2017

Vlnr. : Lennart de Jong, Gerard de Jong, Daniël Beimers, Theo Meeuwsen, Johan Haven, Sandra de Vries, Joost Willekes, Hinke

Dijkstra, Geertruida Santhuizen, Hein Annema. 

Het waren geweldige clubkampioenschappen dubbel
2017 met fantastische mooie partijen tennis, alleen
jammer dat de weergoden af en toe roet in het
tenniseten gooiden, maar ja achteraf zijn alle partijen
toch nog gespeeld. Wat mijzelf betreft tenniste ik met
mijn compaan Gert van Hoenselaar (al jaar en dag van
de partij) één van de meest bijzondere momenten in
de partij tennis uit onze lange carrière bij Galefjild. Wij
waren ingedeeld in de poule met geroutineerde
spelers, niet de minste tennissers van het leden-
bestand. We hadden vooraf onze kansen ingeschat en
na goed wikken en wegen de strategie uitgezet. In de
partij kwamen wij er allengs achter dat een van onze
tegenstanders met de mooie welluidende naam ‘Joost
Willekes’ een partij tennis op de gravelmat legde die
zijn weerga niet kende. Ooit in mijn jonge jaren was ik
een keer live wezen kijken naar Ilie Nastase. In zijn
topjaren was Nastase het enfant terrible van de
tenniswereld, maar ook een begenadigd tennisser, een
technicus pur sang, je zag hem ballen slaan van een
schoonheid als het wit van de sneeuw op een frisse
morgen in december. Misschien een rare vergelijking
maar de lezer begrijpt hiermee hoe mooi hij tennis
speelde en de verbazing die je elke keer weer hebt als
je dingen ziet die het verstand te boven gaan. Maar ik
dwaal af, tijdens de partij sloeg Gert de met hem
bekende en uitstekende backhand een bal op Joost die

de bal retourneerde op een manier die je alleen maar
bij eerder genoemde topspelers ziet. De bal maakte
een curve vlak over het net stuiterde op de grond en
maakte een pirouette die ik Sjoukje Dijkstra 
(voor de jongere lezer onder ons ‘Wereldkampioen
kunstrijden op de schaats’) nog nooit heb zien maken.
Maar het meest opmerkelijke van alles was dat de bal
geen geluid maakte toen hij de grond raakte. Ik ben
de laatste jaren drager van een paar gehoor-
apparaten die mij het geluid moeten veraange-
namen. Dus mijn opmerking naar Joost was: ‘ik hoorde
de bal niet.’ Hij keek mij oprecht verbaasd aan en zei:
‘ik ook niet, echt niet’, ‘heel bijzonder deze bal’ ‘zo’n
bal heb ik nog nooit geslagen’. Ik keek nog naar het
publiek of er iemand met een afstandsbediening de
bal manipuleerde, maar niets was minder waar. Een
bijzonder moment in een tennispartij op een mooie
septemberavond en waar je beseft dat als je de partij
verliest, je toch winnaar voelt,(ik had liever gewonnen
natuurlijk) waarbij ik tennis ervaar als de mooiste sport
die er bestaat. 

Verder wil ik Gert van Hoenselaar en Sido van der
Meulen bedanken voor de organisatie van deze
Clubkampioenschappen 2017.

Jitse Zijlstra
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Clubkampioenschappen enkel jeugd

Afgelopen week (11 t/m 18 september) werden de
clubkampioenschappen enkelspel gehouden voor de
jeugdleden. 4 deelnemers en 7 deelneemsters werden
verdeeld over drie verschillende poules; Rood (de
jongste of minst ervaren jeugd), Oranje (de meer
ervaren tennissers) en Groen (de oudste jeugdleden
van de club). Dankzij het slechte weer werd er
halverwege de week besloten om alle wedstrijden op
1 dag af te werken. De spelregels werden hierop
aangepast, deuce werd beslist met 1 winnend punt en
de derde set werd beslist door een super tiebreak.

In de rode poule werd er op een half gestreden door
twee jongens, Rudmer en Alwin, en twee meisjes; Ilse
en Melissa. Naast de strijd tussen de jongens en de
meisjes zat er ook een strijd in tussen broer en zus
(Alwin en Ilse). De wedstrijden werden in het miniveld
plus bijbehorende tramrails gespeeld. Er werd

gespeeld om twee gewonnen sets en de set was een
super tiebreak tot de 10 punten. Er werden vele lange
rally's en leuke punten gespeeld. De winnaar van al
zijn drie wedstrijden en daarmee de clubkampioen
Rood werd Rudmer van Breeden. De nummer twee is
Ilse Weening geworden op de voet gevolgd door haar
broertje en de nummer 3 Alwin Weening. Op een
verdienstelijke vierde plek kwam Melissa Boersma
terecht , die de hele week ziek was geweest en
daarom alleen al een compliment verdiend omdat ze
toch mee deed. Allemaal gefeliciteerd en vooral
doorgaan met tennissen, want het was het erg leuk
om naar jullie tennisspel te kijken.

In de oranje poule werd het een strijd tussen vier
meiden Dagmar, Hester, Kim en Norah. Zij speelden op
een drie kwart enkel speelveld een wedstrijd over
twee gewonnen sets tot de 4 games. Bij een gelijke

Vlnr. : Arne, Lennart , Luuk, Kim, Hester, Norah en Dagmar.
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stand van 3-3 kon er een beslissing komen door twee
games op rij te winnen. Lukt dit niet dan is het bij 4-4 

een tiebreak. Ook in deze poule werd het rallypoint
systeem toegepast waarbij een deucegame werd
beslist door het winnende punt te spelen. De eerste
wedstrijd tussen Hester en Kim zette direct de toon.
Deze meiden speelden hun eerste echte wedstrijd,
maar daarvan was niets te merken. Lange rally's en
beide meiden stuurden elkaar van links naar rechts,
maar beide wilden ook alle ballen halen en gaven dus
niets cadeau. De wedstrijd had verder alles in zich. De
eerste set werd beslist met de tiebreak 9-7! voor Kim.
In de tweede set kreeg Kim een aantal matchpoints,
maar Hester wilde van geen wijken weten en  stelde
setwinst veilig door vanaf 1-3 vier games op een rij te
winnen. In de supertiebreak, die in poule Oranje ook
de beslissing moest brengen in de derde set, kon het
ook beide kanten op gaan. Uiteindelijk was het Hester
die op 9-8 haar tweede matchpoint verzilverde.
Daarna volgde een sisteract waarbij de zusjes Willekes
tegen elkaar speelden. Na een gelijkgaand begin was
het duidelijk dat de oudste van de twee, Dagmar, iets
meer over had en met lepe balletjes Norah van het
kastje naar de muur stuurde, die vervolgens op enig
moment onvermijdelijk in de fout ging. Dagmar won
uiteindelijk in twee sets. Dit deed ze ook tegen de
andere twee meiden en zo kon Dagmar Willekes
gekroond worden tot clubkampioen Oranje. De strijd
om de tweede plek was ongemeend spannend. Norah
speelde een driesetter tegen Hester en won in de
super tiebreak met 10-8 en ook tegen Kim werd het
een driesetter en ook die werd nipt gewonnen door
Norah 10-8, waardoor Norah op plek 2 eindigde, voor

Hester en voor Kim. Maar ook in deze
poule zijn alleen maar complimenten
voor alle meiden op zijn plek. Het
publiek heeft van jullie genoten.
In de groene poule werd het een
titanenstrijd tussen drie bekende
tennisvrienden Arne, Lennart en Luuk.
Al jaren trainen en tennissen ze
onderling tegen elkaar en ze kennen
elkaars zwakke en sterke punten dan
ook als hun eigen broekzak. De
wedstrijden in poule Groen werden
gespeeld op het hele veld en er werd
gespeeld om twee gewonnen sets tot
de 6 games. Ook in deze poule werd
een mogelijk derde set beslist via een

super tiebreak. De eerste wedstrijd ging zoals te doen
gebruikelijk gelijk op. Lennart en Arne speelde het ene
naar het andere mooie punt, waarna Lennart aan het
einde van de eerste set de belangrijkste punten naar
zich toetrok. In de tweede set kon hij zijn niveau
vasthouden en won hij met 7-5 6-1. Na een korte
rustpauze trokken Arne en Luuk ten strijde. Luuk
begon heel erg sterk en won de eerste vrij gemakkelijk
met 6-2, maar Arne rechtte zijn rug en vocht zich terug
in de wedstrijd met setwinst als resultaat, waarna het
aankwam op een super tiebreak. Deze werd na een
spannende strijd beslist in het voordeel van Arne.
Daarna volgde de laatste wedstrijd van de dag Luuk
tegen Lennart. Beide hadden nog kans op winst van de
titel. Als Luuk in twee sets zou winnen mocht hij zich
kronen tot clubkampioen. In alle andere gevallen was
het Lennart die er met de titel vandoor ging. De eerste
set ging gelijk op en een tiebreak moest de beslissing
brengen, hoe spannend wil je het hebben? Uiteindelijk
greep Lennart hierin het initiatief en liet niet meer los.
Hij won de tiebreak en de wedstrijd en stelde daarmee
zijn tweede achtereenvolgende clubkampioenschap
veilig, waarna hij de grote wisselbeker weer 1 jaar in
zijn prijzenkast mocht zetten.

Vanaf deze plek wil ik alle deelnemers nogmaals
hartelijk danken voor hun inzet, het spelplezier en de
flexibiliteit om deze succesvol verlopen jeugd
clubkampioenschappen op 1 dag af te werken.

Graag tot snel op het Galenest.
Joost Willekes
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Op vrijdagmiddag van 16.00 tot ongeveer 18.00 uur
het jaarlijkse lesserstoernooi. Er deden dit jaar 15
jeugdleden aan mee. Er werd in rood gespeeld
servicevak met tramrail, in oranje 3 kwart baan (lijn in
het midden van niemandsland) en in groen hele baan
met groene ballen. Er werd op elke baan fel gestreden
om de punten, met vaak hele lange rally’s. Mooi  om te
zien was dat de jeugdleden allemaal vooruit zijn
gegaan in hun spel, vandaar de langere rally’s. Ook
werd er sportief gespeeld! Bij twijfel werd er een let
gespeeld. Al met al een hele mooie middag! 

Voor de 1e prijswinnaars een blik ballen, en de 2e prijs
een gripje voor een racket.

Iedereen die mee heeft geholpen aan het toernooi
bedankt!

Met sportieve groet, Stef

Lesserstoernooi jeugd 29 september

De prijswinnaars dit jaar waren:

Rood Poule A: 1e Hanneke de Jong 
2e Rudmer van Breeden

Rood Poule B:  1e Melissa Boersma
2e Alwin Weening

Groen: 1e Hester Bultema
2e Jelmer van Breeden

Oranje: 1e Nora Willekes
2e Kim Regtien
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Verslag TTT 2017

De voorbereiding van het Tytsjerksteradiel Tennis Toernooi kende dit jaar de nodige strubbelingen. De organisa-

tie was dit keer in handen van tennisvereniging Trynwalden uit Oentsjerk, die vorig jaar de beker had gewonnen.

Een week voor de - al vroeg dit jaar - vastgestelde speeldatum van 16 september, kwam men er in Oentsjerk 

achter dat men op deze dag ook nog banen beschikbaar moest stellen voor de najaarscompetitie, waardoor er te

weinig banen voor het TTT overbleven. Verplaatsing van het toernooi naar de volgende dag (wat Trynwalden

voorstelde) was voor de andere verenigingen geen optie. Gelukkig was tennisvereniging De Leechkamp uit Bur-

gum bereid om hun tennispark ter beschikking te stellen zodat het toernooi op de geplande dag kon doorgaan.

Opmerkelijk was het dat vervolgens Trynwalden een paar dagen voor de 16de meldde dat men helemaal geen

team op de been kon brengen. Met als gevolg dat men zich terugtrok. Hierop heeft De Leechkamp ook de organi-

satie van de dag op zich genomen met speelschema, koffie met gebak, verzorgde lunch voor alle deelnemers en

gezellige nazit met hapjes. Hulde voor Rob van Oijen, de trekker bij De Leechkamp.

De dag zelf begon ook niet geweldig, doordat het de gehele voorgaande nacht had geregend. Dit had tot gevolg
dat de helft van de banen toen we er om half tien aankwamen onder water stond. Gelukkig waren er om kwart
over tien 5 banen bespeelbaar en kon er met de wedstrijden worden begonnen. Doordat de zon er bij kwam en
z`n best deed, kon er later op de ochtend ook op de andere banen worden gespeeld waardoor het gehele speel-
schema precies kon worden afgewerkt net voordat het weer begon te plenzen.

Galefjild kwam met een ijzersterk team op de proppen
en had natuurlijk de intentie om de fel begeerde
wisselbeker weer mee naar het Galenest te nemen.
Helaas is dat ons niet gelukt en moesten we met “het
brons” voor de derde plaats genoegen nemen. We
kunnen echter met genoegen terugkijken op leuke
wedstrijden, waarin we alles hebben gegeven, maar
soms wat tijd te kort kwamen voor de overwinning.
Ons team bestond uit de dames: Geke Bloembergen,
Janny Graansma, Nipha de Groot en Haydé Naerssen en
de heren: Jan Brouwer, Gert Hoenselaar, Niek
Uijttenboogaart en Jan Huurneman.

De Leechkamp kwam dit jaar als sterkste uit de bus,
maar zij hadden natuurlijk het voordeel dat het voor
hun een thuiswedstrijd was.
Daarom hopen we voor volgend jaar op een nog betere
uitslag want dan zal het toernooi in Hurdegaryp
worden gehouden.

Op de foto overhandigt Jan Huurneman de wisselbeker aan Rob van Oijen en wie weet is het volgend jaar
andersom!

Namens het gehele Galefjild team,
Jan Huurneman.
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                Wat een prachtige dag was het gisteren. Het weer was
natuurlijk fantastisch. Hele mooie wedstrijden gezien
en veel sportiviteit! Wat hadden we een boel leuke
jeugd bij elkaar. Daar mogen we trots op zijn!

Toch konden er maar een paar winnaars met een beker
naar huis.Van de 8 koppels op oranje waren dit de eer-
ste 4:

Oranje:
1) Ditmer/Pieter
2) Dagmar/Norah
3) Wieger/Merijn
4) Raymond/Thyme

Van de maar liefst 14 koppels op geel was dit 
de eind uitslag:
Geel: 
1) Feia/Nick 
2) Iris/Andries
3) Frouke/Fransisca
4) Abel/Thymen

Wat een fantastisch eindfeest hebben we gehad op het park van T.V. Galefjild in Hurdegaryp! Onder leiding van
gastheer Joost Willekes en Daniël Beimers hebben de kinderen een volledig avond programma vol tennis beleefd.
Met natuurlijk de prijsuitreiking voor de winnaars: Op Oranje team Kollum met Marijn en Wieger.
Op Groen team Kootstertille met Andrys en Iris.

8KRûnom jeugdcompetitie tennis
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OLORS 

JANSMA@COLORSATHOME.NL | (0511) 47 77 52 
WINKELCENTRUM HARDEGARIJP  

like ons op facebook: 

colorsathome jansma  

@ HOME 
PVC-VLOEREN  LAMINAAT  TA   

VLOERKLEDEN  GORDIJ  

VITRAGES INBETWEENS  FOTOBE  

VOUWGORDIJNEN BEHANG ROLGORDIJ  

JALOEZIEEN     LAMELLEN  PANEELGORDIJNEN   DUETTE  

SHUTTERS  VELUX  PLISSE’S HORRE  

ZONWERING PARASOLS SCREENS    

FORNITUREN ZONNESCHERMEN 
MARKIEZEN WOONACCESSOIRES  
 

 
 
 
 
 
 
 

www.rabobank.nl/particulieren

Postbus 2604
3500 GP Utrecht

Wijmenga makelaars
Postbus 47
9250 AA
Burgum
info@wijmenga.nl
www.wijmenga.nl

bplat@antiekrestauratie.nl
www.antiekrestauratiebplat.nl

Speak B.V.
Trekschuit 20
8447 CJ
Heerenveen
ricardodevries@live.nl

Tandarts

W. Veenstra

Fugelweide 18

9254 GP Hurdegaryp

jansma@colorsathome.nl
www.jansmawonen.nl

info@hooghiemstra.nl
www.hooghiemstra.nl

Wilt u verbouwen of onderhoud 
voor al uw werkzaamheden
W. Hoekstra Bouw- en aannemersbedrijf
Burgemeester Drijberweg 36
9254 BJ Hurdegaryp
Tel. 0511-475473
Fax: 0847181378
info@wiegerhoekstra.nl
www.bouwbedrijfhoekstra.com info@houwelingtechniek.nl

www.houwelingtechniek.nl
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Easteromwei 3

9254 GM Hurdegaryp

Tel. 0511-47 63 51

H A R D E G A R I J P

Albert Heijn
Hardegarijp

www.notarisslagman.nl a.breuker1@chello.nl www.ah.nl

de Horst 11
9254 AS
Hurdegaryp
info@staalfysiotherapie.nl
www.staalfysiotherapie.nl

slagerijrijpma@planet.nl
www.slagerijrijpma.nl

Leeuwarden 058 2886854
info@denoordhoek.nl
www.denoordhoek.nl

info@wijbengainstallaties.nl
www.wijbengainstallaties.nl

www.oase-hurdegaryp.nl

info@t-med.nl
www.t-med.nl
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Cafe-biljart 't Trefpunt
Rijksstraatweg 102
9254 DLHurdegaryp

www.karwei.nl

Stationsweg 35
9254 HA
Hurdegaryp
info@dejager-autos.nl
www.autofirst-dejager.nl

Reidslanswei 50
9254 JH
Hurdegaryp
rennie.dijkstra@chello.nl
www.renniedijkstra.nl

Groencentrum De Florahoek
Slachtedijk 8
9254 HE
Hurdegaryp
info@florahoek.com
www.florahoek.com

Rijkstraatweg 137-139 
9254 DD Hurdegaryp
info@bosgra.nl
www.bosgra.nl

jitse@tzmedia.nl
www.tzmedia.nl
06 520 410 77

  
  
  
 
   

    

Van nieuwe huisstijl
tot kleurrijk magazine
en van infographic
tot advertentie.
Wat we ook maken,
het is altijd inclusief 
e�ect.

Theun Larooi Franskeleane 28
9044 NK Bitgum  
Tel. 06-25222857
info@larooi.nl
www.larooi.nl

Onderhoud - Renovatie
Restauratie - Nieuwbouw

Voor a
l uw

timmer
werken

info@larooi.nl
www.larooi.nl

www.regtien.nl
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Instituut voor totale lichaamsverzorging
OEDEEMTHERAPIE - ACNEBEHANDELING - SCHOONHEIDSVERZORGING

HUIDTHERAPIE - LASERBEHANDELING - MEDISCHE TATOEAGE 

info@huidpraktijkdebruyn.nl
www.huidpraktijkdebruyn.nl

info@fransbloemenshop.nl
www.fransbloemenshop.nl

www.bakkervandenberg.nl

Hurdegaryp
0511-475955
06- 22711286

info@gerisonline.nl 
www.gerisonline.nl

info@mentorschilderwerken.nl 
www.mentorschilderwerken.nl

hardegarijp@meindertfiets.nl
www.meindertfiets.nl

info@marcomglas.nl
www.marcomglas.nl

Swagermanstraat 1c
Hurdegaryp
www.poiesz-supermarkten.nl/
onze-winkels/hurdegaryp.html


