Verslag Commissie G-tennis - seizoen 2016
Commissie G-tennis
Het G-tennis bij HTV Ten Woude wordt georganiseerd door Ellie Groot, Jitske van
der Krieke en Yvonne Muizelaar. Jitske was dit seizoen minder betrokken omdat
ze is bevallen van een zoon.

Deelnemers G-tennis
Het aantal van 10 deelnemers aan G-tennis is dit jaar gestabiliseerd, met vier
heren en zes dames.

Trainer, stagiair en maatjes
De trainingen werden verzorgd door Ellie Groot.
Acht maatjes hebben bij toerbeurt de deelnemers begeleid. Deze maatjes zijn al
enige jaren betrokken bij het G-Tennis. Deelnemers en maatjes kennen elkaar,
dat geeft rust bij de trainingen en heeft een positieve uitwerking op de les.
Alette Sijbranda heeft stage gelopen in de maanden april tot en met juni.

Terugblik seizoen 2016
Trainingen winter 2015 - 2016
Na het zomerseizoen van 2015 zijn we in de winter gestart met tennis in de
winter (vanaf november 2015 tot en met maart 2016). Er werd tweewekelijks
getraind in de ballonhal met zes deelnemers en twee maatjes. Dit is eerst een
proef geweest om te bekijken of tennis in de winter haalbaar was. De trainingen
zijn positief ontvangen door de deelnemers (en ook door de ouders en
begeleiders), reden om hiermee door te gaan.

Trainingen zomer 2016
Na de winter zijn we in april gestart met de zomertraining die duurde tot en met
september 2016, in totaal 16 lessen.

Toernooien 2016
2, 3 en 4 juli 2016 - Special Olympics Nationale Spelen – Nijmegen
Dit jaar werden de spelen gehouden in Nijmegen. In 2014 vonden de Spelen
plaats in Heerenveen. De olympische vlam werd op zaterdag 25 juni 2016 door
onze G-tennisser Jelle Boersma ontstoken op het Gemeenteplein, het startschot

voor de Torch Run. Onze G-tennissers zijn gepresenteerd aan het publiek,
gestoken in een nieuwe outfit.
Dit was de voor ons de tweede keer dat we hebben meegedaan aan de Special
Olympics Nationale Spelen. We zijn met een groep van vijftien personen, Gtennissers, maatjes, ouders en zussen afgereisd naar Nijmegen. Vijf G-tennissers
hebben samen met hun maatje getennist tijdens dit bijzondere toernooi. Alle
deelnemers zijn met een bronzen, zilveren of een gouden medaille huiswaarts
gekeerd. Het was bijzonder om dit sportieve weekend met elkaar te beleven.
4 september 2016 –Noordelijk G-Tennistoernooi – bij ATV De Hertenkamp in Assen
HTV Ten Woude werd uitgenodigd om deel te nemen aan het Noordelijk Gtennistoernooi in Assen. We hebben alle G-tennissers de mogelijkheid gegeven
om aan dit toernooi mee te doen, ongeacht het niveau. We proberen als Gtenniscommissie te stimuleren dat de deelnemers ook zelfstandig inschrijven
voor een toernooi en individueel meedoen. Ouders en begeleiders hebben dit
goed opgepakt en hebben gezamenlijk geregeld dat de deelnemers in Assen mee
konden doen in dit toernooi.
1 oktober 2016 - HTV Ten Woude G-tennistoernooi
Het zomerseizoen werd zoals ieder jaar afgesloten met het HTV Ten Woude GTennistoernooi. Dit jaar hebben we twee G-tennissers uit Sappemeer uitgenodigd
om mee te doen, ze hebben daar gehoor aangegeven.
Voor aanvang van het toernooi hebben we gezamenlijk soep en broodjes
gegeten. Ouders van G-tennissers hebben dit voor ons verzorgd.
Voor iedere deelnemer was er een vaantje. Daarnaast waren er eerste prijzen
voor de poulewinnaars en twee prijzen zijn vergeven aan de G-tennissers die een
bijzondere prestatie hebben geleverd.

Financiën
Sponsors
Er zijn veel partijen die het G-tennis een warm hart toedragen. Door de
financiële bijdrage van onderstaande personen/instanties werd het mogelijk
gemaakt om deel te nemen aan diverse toernooien, kleding te kopen en andere
activiteiten te bekostigen.






Edwin Boevé
Rotary Heerenveen-Oranjewoud
Siebers Consultancy
Special Sporters Fonds Fryslân
Gemeente Heerenveen

Collecte Fonds Gehandicaptensport Nederland
Dit jaar zijn we benaderd door het Fonds Gehandicaptensport Nederland om te
collecteren. Ellie Groot heeft dit georganiseerd en HTV Ten Woude daarbij
betrokken door middel van het werven van collectanten. Van onze
tennisvereniging hebben maatjes en familie van G-tennissers gecollecteerd. Ook
een aantal vrijwilligers van de club en inwoners van Heerenveen hebben voor ons
gecollecteerd. Totaal hebben we € 2.229,85 opgehaald! 25 procent van de
opbrengst is ten goede gekomen aan het G-tennis plus een extra bonus voor de
organisatie van deze collecte.

Media
Heerenveense Courant
In de digitale editie van de Heerenveense Courant is aandacht besteed aan de
Torch Run ter gelegenheid van de Special Olympics.

Toekomst
Toernooien
Nederlands Kampioenschap G-Tennis
Stichting Deerhunters organiseert in 2017 het Nederlands Kampioenschap Gtennis in Assen bij tennisvereniging ATV De Hertenkamp.
Special Olympics Regionale Spelen
In 2017 zullen de Special Olympics Regionale Spelen gehouden worden in
Groningen.
De G-tennissers hebben al laten weten dat ze graag aan deze toernooien mee
willen doen. Als G-tenniscommissie organiseren we dit graag, uiteraard gebeurt
dit wel in overleg met het bestuur en ouders/begeleiders.

Contacten andere tennisverenigingen
De contacten met andere tennisverenigingen is goed. Dit komt mede omdat we
elkaar ontmoeten op diverse toernooien en daar informeel met elkaar kunnen
overleggen. In het bijzonder met tennisvereniging Sappemeer hebben we een
warme band.
-.-.-

