
Veera Nõmmik- Eesti naiste tennise teerajaja

Veera Nõmmik (8. X 1906 Riia – 13. II 2002 USA), oli II Maailmasõja eelsel
perioodil kahtlusteta Eesti edukaim naistennisist, mida tõendab ka tiitlite arv-
üksikmängus 8-kordne ja paarismängudes 9-kordne Eesti meister. Oli nii üksik- kui
ka paarismängudes Soome, Läti ja Leedu lahtiste mv-te võitjaid, osales turniiridel
Rootsis, Poolas ja Saksamaal. Oli liikmeks. Kalevi Tenniseklubis, Tallinna Lawn-
Tennise ja Hockey Klubides, kuulus Kalevi Tenniseklubi juhatusse.

1925. aastal abiellus Veera Eesti mereväeohvitseri Mihkel Nõmmikuga, kes ise
harrastas tennisemängu. Mehe eeskujul tutvus Veera uue alaga alles 20 aastaselt
(!). Varem oli ta harrastanud ujumist, uisutamist ja suusatamist. 1927 astus
Nõmmik Kalevi Tenniseklubisse, kus teda asus juhendama tolleaegne tuntuim
treener Eduard Hiiop. Juba aasta hiljem rääkis Nõmmik kaasa medalite jagamises,
võites 1930.a. paarismängudes kaks esimest meistritiitlit. Mõne aasta pärast oli ta
teistest Eesti naismängijatest juba peajagu üle.

1930. aastail Eesti paremikku tõusnud Alfred Keerd meenutab Nõmmikut kui väga
liikuvat ja mitmekülgset tennisisti ning hoolast harjutajat. Taseme tõstmiseks
mängis ta palju meestega, harvad polnud korrad kui treeningutega alustati kl. 7
hommikul. Keerdi sõnul oli Nõmmik tenniseringkondades ka esimene
seltskonnadaam oma sädeleva iseloomu tõttu.

1944 põgenes Veera Nõmmik paadiga Rootsi, leidis seal tööd Stockholmi
tenniseklubis SALK tänu sellele, et Rootsi pealinnas teda juba tunti kui head
tennisisti. Hiljem siirdus ta USA-sse, kus ta 1963. aastal abiellus ärimehe Clair
Farrandiga. Uue abikaasa peres oli tennis väga levinud- mängisid ka Clairi kaks
poega, minia ja mitu lapselast.

Veera Farrand-Nõmmik mängis USA-s veteranina tennist Forest Hillsis (end. US
Openi võistluspaik) asunud Westside’i klubis ja võitis veel mitmeidki karikaid.
C.Ferrandi pojapoeg meenutab kasuvanaema Veerat kui aktiivset tennisemängijat.
„Eakaaslaste seas talle vastaseid polnud, sest ta mängis tunduvalt meisterlikumalt
kui samavanuseid naisi olime harjunud nägema. Minus kutsus erilist imestust esile
tema löökide täpsus.“

Veera Nõmmik mängis USA-s tennist veel
80-ndate eluaastate algul, siis aga halvenes
järsult tema silmanägemine.

Veera Farrand-Nõmmik suri USA-s 13.02.2002.

Marika Maidla, raamatu „Eesti tennis 90“ põhjal.


