Stratentoernooi 2019 en 40-jarig jubileum van onze mooie vereniging
Dachten we dat het niet warmer kon, nou
mooi wel. Nadat we op dinsdagavond
tijdens het stratentoernooi al de 37 graden
aantikten (dit werd ook op zaterdag
gehaald) wisten we afgelopen weken zelfs
dik 40 graden te halen. Tja alles en iedereen
werkt mee aan ons jubileum door zo veel
als mogelijk de 40 te halen (uitgezonderd
mijn leeftijd maar daar zullen we het niet
over hebben).

Fantastisch geslaagd evenement
Wat kunnen we terugkijken op een fantastisch evenement. Dit jaar tennis op dinsdag t/m zaterdag
en wederom is het de buurtcoaches gelukt om alle banen bezet te krijgen. Hulde voor deze prestatie
want met bijna 200 leden hebben we 380 personen op de banen weten te krijgen deze dagen. Dat
sommigen zich wel heel vaak in het zweet hebben mogen werken doet daar niets aan af. Soms
kwamen de leden letterlijk oververhit van de baan, hoezo het stratentoernooi niet serieus nemen.

Quiz
Naast alle sportieve activiteiten had Eef van Borrenbergen op dinsdag, woensdag, donderdag en
zaterdag een leuke quiz in elkaar gedraaid. Dat sommigen van ons weken voorafgaand aan het
stratentoernooi daarvoor in de meest onmogelijke poses aan een fotoshoot mochten deelnemen
verklap ik jullie nu.
De Quiz werd zeer serieus opgepikt door de buurten, terecht want iedere dag was er 1 bonuspunt
met deze Quiz te verdienen. Het leek soms net de dorpsquiz, mensen op de fiets het dorp in om die
ene nog niet opgeloste foto te achterhalen….
Kerkeland 2 ging op dinsdag aan de haal met het bonuspunt. Ook wel terecht want Gerard was
gehuld in oranje en op klompen aanwezig en hiermee de enige echte deelnemer die de Hollandse
thema-avond invulling gaf.

Heerlijke hapjes
Uitgezonderd de heerlijke hapjes die iedere avond speciaal werden verzorgd, het uitbuiken heb ik
deze vakantie maar heel letterlijk opgepakt. Overigens werd in de keuken van onze kantine door
deze dames iedere avond de 40 graden gehaald, goh wat was het daar soms om af te knippen.

Bonuspunten quiz
Goed; terug naar de bonuspunten van de Quiz; woensdag City Uithoeken, donderdag pakte de
Eindhovenseweg het bonuspunt (u weet natuurlijk hoeveel jaar dit buurschap bestaat…. inderdaad
40 jaar). Op de finale dag was Vlaes de Quizmaster en kreeg 1 bonuspunt.

Winnaar Stratentoernooi Kerkeland 1
Winnaar van het stratentoernooi met 10 punten was dit jaar Kerkeland 1. De beker met de grote
oren ging naar Kerkeland 2. Nu zijn ze daar in de buurt druk aan het bouwen dus de verwachting is
dat deze beker binnen afzienbare tijd naar een andere buurt gaat.

En dan is het feest!
Na afronding van alle tennisactiviteiten was er dit jaar een zeer drukke en geslaagde BBQ voor alle
leden en oud leden. Onder het genot van eten, drinken, muziek en veel gezelligheid sloten we met
ongeveer 100 deelnemers de 40-jarige jubileumfeestweek in stijl af.

Heel erg bedankt
Met veel plezier kijk ik terug op deze toch wel hele speciale editie. Graag dank ik nogmaals alle
betrokkenen via deze weg. Dank en hulde voor alle inzet. Zonder jullie was dit feest niet mogelijk!

Wie neemt het stokje van de organisatie over?
Zoals tijdens de prijsuitreiking aangegeven (vorig jaar al gezegd dat ik het 1 keer mee zou
organiseren) stop ik met de organisatie van het stratentoernooi. Van de gelegenheid maak ik gebruik
om dit onder jullie aandacht te brengen, wie neemt het stokje over????? Neem gerust contact met
me op als je vragen hebt wat e.e.a. behelst.

Vriendelijke tennisgroet,
Arno Kennis

