Coupress Gennep Cougars
Nieuwsbrief maart 2014
Onderwerpen in deze
nieuwsbrief:

Bijschrift bij foto of
afbeelding

2e nieuwsbrief is een feit
Dag Cougars-Fans! Zoals we in onze
eerste editie dit jaar reeds vermeld
hebben, zou er een tweede Coupress
volgen. Aangezien we over de vorige
Coupress vele positieve berichten
terug kregen per mail, telefoon en per
sms, hopen we jullie in deze editie
weer te kunnen vermaken met onze
teksten en foto’s.
Dit jaar is ons jubileumjaar, dus is dit
ook een jubileumeditie (40 jaar
Cougars). Daar besteden we in deze
editie ruimschoots aandacht aan.
Daarnaast een woord van dank
richting onze nieuwe sponsors omdat
ze maar liefst twee jeugdteams
hebben kunnen voorzien van nieuwe
shirts. Ook wordt er kort stil gestaan
bij de contributie(-inning), de March
Madness actie voor de basisscholen
en natuurlijk de reeds succesvolle “uit
de oude doos”. Maar allereerst
nemen we jullie mee in de historie van
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Cougars met een stuk nostalgie van de
club. Het betreft een stuk geschreven
door Wim van Riet over het ontstaan
van de club. Iets wat je als Cougars- “TROTS OP COUGARS LEEFT
Fan natuurlijk niet kunt missen! WEER BIJ DE LEDEN”
Wim van Riet zal jullie de komende
maanden (tot het feest) meenemen in
zijn verhalen over Cougars.
• Voeg een hoogtepunt uit
het leven van uw gezin toe
Verder stond deze maand in het teken
van de ALL-STAR games. Een aantal
hebben deze wedstrijden ‘s nachts
zelfs live gezien!
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Ontstaan van Gennep Cougars
The Wim van Riet Story
Hoewel ik op Havo in Nijmegen en op de
Pedagogische Academie destijds al basketbal in
het schoolteam speelde, dateert mijn eerste echte
kennismaking met het clubbasketbal nog van
“ergens” in 1973. In die tijd beoefende ik de
motorsport en samen met broer Jan vormden wij
toen het jongste zijspanduo van motorcrossend
Nederland. In de Looi in Gennep was een circuit en
toen wij daar tijdens een training de BSA voor de
zoveelste keer in de soep hadden gereden
besloten wij ons verdriet te verdrinken in de
Kelderbar onder de oude sporthal in Gennep (de
huidige zaal van 4events). In die bar bleken ook
andere personen te zitten die blijkbaar net gesport
hadden en ook toe waren aan een nabespreking.
Het was een bijzondere mengeling van
Amerikaanse militairen en Gennepse jongens. De
gebroeders
Simons
kenden ons van de
Balkanbuurt en vroegen of wij geen zin hadden om
met hen mee te gaan basketballen, want dat
deden zij blijkbaar wekelijks ongeorganiseerd.
Omdat ons het geld ontbrak om de motor te
repareren en wij bovendien erg nieuwsgierig van
aard waren hebben we maar een keer meegedaan
om vervolgens nooit meer weg te gaan!
De toenmalige groep basketballers had een
wisselende samenstelling, maar kende toch ook
een vaste kern die wekelijks terugkeerde en de
trainingsintensiteit werd uitgebreid naar de
zaterdagmiddag. We gingen toen naar het
gymzaaltje in Ottersum met daarna een nazit in

het Proathuus (het huidige De Reiziger). In het Proathuus
is Gennep Cougars geboren want daar werd onder het
genot van een goed glas bier besloten om het vrijblijvende
gebeuren om te zetten naar een echte club. Er werd een
naam bedacht en omdat Amerikaan Howard Gordon in zijn
vaderland bij de New Jersey Cougars had gespeeld werd
de nieuwbakken vereniging dan maar Gennep Cougars
genoemd. Howard werd voor deze geniale vondst beloond
met een fles whisky. Omdat we het allemaal best een
goede grap vonden namen we 1 april als
oprichtingsdatum. Enige volwassen leden namen hun
verantwoordelijkheid en gingen naar de notaris om dat
heuglijke feit te bezegelen en daarmee werd de oprichting
per 01-04-1974 een feit!
Toen ging het vervolgens allemaal erg snel. We gingen
echt trainen onder begeleiding van een trainer en de
inschrijving in de competitie volgde. In oktober 1974
speelde Gennep Cougars zijn eerste competitie
wedstrijden in de afdeling Limburg. Dat had allemaal nog
al wat voeten in de aarde want dat betekende verre
uitwedstrijden (Venlo Sport was destijds de
dichtstbijzijnde tegenstander) en het afhuren van de
sporthal in de weekends bleek niet zo gemakkelijk. Op de
zaterdagen zat de kleine maar gezellige zaal vol met
volleyballers en op zondag spelen bleek voor het
Gennepse gemeentebestuur in eerste instantie
ongewenst. Pas na lang aandringen, de betaling van extra
huurpenningen en dankzij de positieve instelling en
medewerking van de zaalbeheerder kon de feitelijk
competitiedeelname een aanvang nemen. De kiem voor
40 jaar basketbal was gelegd! Wordt vervolgd……
UITNODIGING door wim zou hierin
komen. Wordt vervolgd met de
verhalen ni vlg coupress?
Bji de foto namen (zie facebook)

(een van de eerste teamfoto’s)

Pagina 2

Eerste editie 2014 ● Volume 2 ● Gennep Cougars ●

Info over jubileum dag 24-mei 2014 !!
Onze feestcommissie is inmiddels al
een paar maanden bezig met de
voorbereidingen
voor
het
jubileumfeest op 24 mei 2014. Zo is
de locatie bekend, namelijk de zaal
van 4-events. De redenen waarom
we deze zaal gekozen hebben zijn
divers. Allereest omdat we “het
keldertje” niet willen vergeten en dit
toch verrekte dicht in de buurt zit
van het oorspronkelijke keldertje.
Een andere reden is dat het feest in
de “oude” sporthal gehouden wordt.
Daarnaast ook omdat de faciliteiten
dicht bij de rest van de activiteiten
ligt. Ook zijn we diverse foto’s en
filmmateriaal aan het verzamelen
zodat we dit tijdens het feest aan
jullie kunnen tonen. Overdag zal er
voor de kids een skill-clinic door

Proball gehouden worden waarbij de
fundamentals en natuurlijk de eerste 3
letters (FUN) aan bod komen. Er worden
stootkussens, speedladders, tennisballen,
hordes et cetera gebruikt in combinatie
met coole muziek! Vervolgens zullen rond
17.00 de reüniewedstrijden starten. De
aanmeldingen stromen inmiddels binnen.
Om 19.00 uur staat er een buffet klaar
voor diegene die een hapje willen eten.
Vervolgens start de feestavond om 20.30
uur voor leden, oud-leden, aanhang,
(oud)bestuursleden en sponsors bij 4Events. We zijn nu bezig om alle oudleden te benaderen voor de wedstrijd en
voor het feest. Op het feest kun je
onbeperkt drinken tot 01.00 uur!
Uiteraard hopen we dat de meeste met
de wedstrijd mee kunnen doen, maar
toeschouwers zijn die dag net zo

belangrijk!
Ook de prijzen zijn bekend voor het
Cougars feest:
Prijzen voor leden:
- Feest
- Eten

€ 10
€ 15

Prijzen voor niet-leden (en aanhang):
- Feest
€ 20
- Eten
€ 15
- Eten en feest € 30
Mooie prijzen voor een geweldige
avond!

Clublied Gennep Cougars
Voor de oudere leden zal het reeds bekend zijn,
maar we hebben een clublied voor de Gennep
Cougars.
Dus zoek op Youtube het nummer Bloody Mary
van Tom en Dick op en zing mee met de tekst!

De tekst…
Steeds is het groot geweld, ja in de sporthal
Vloekend en zuchtend met de basketbal
Overal waar we komen wordt er gewonnen
Ze kunnen ballen zoals nu nog niemand kan.
Reft.

Ze heten Gennep Cougars
Ze zijn de schik van ’t veld
Dus drink met Gennep Cougars
Maar kijk uit voor ’t groot geweld.

Waar we komen daar wordt er geschrokken
En niemand ontsnapt er aan de nederlaag
De scheidsrechters zijn vaak de zonde bokken
En velen vallen in diepe hinderlaag.
Refrein,
Òp ’t veld zijn we een grote machine
En menigeen die kijkt verschikt en versteld
Want ook daar in die roemruchte kantine
Wordt er vaak een pilsje of ‘tig besteld.
Refrein.
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March Madness actie
De jeugd is een belangrijke factor
binnen de club. Om nog meer jeugd
bij Gennep Cougars te krijgen,
hebben we in maart een speciale
actie. Op de basisscholen worden
deze maand flyers uitgedeeld waarbij
de jeugd voor 40 euro lid kan worden
vanaf nu tot en met het eind van dit
seizoen. Daarnaast kunnen de
scholen een clinic van heren spelers
aanvragen
voor
een
gymles.
Daarnaast blijft de mogelijkheid voor
iedereen potentieel nieuw lid
bestaan om eerst 4x gratis te trainen!

Contributie en SEPA
Jullie hebben er waarschijnlijk al wat over gehoord op
het nieuws, de aangepaste betalingsregelingen. Alle
betaalproducten zoals automatische incasso’s en
overschrijvingen zullen de komende jaren worden
vervangen door producten die voldoen aan de SEPA
(Single Euro Payments Aera) eisen. Dit heeft als doel dat
er geen verschillen meer bestaan tussen binnenlandse
en buitenlandse betalingen. Ook wij hebben, net als alle
bedrijven, het één en ander aan veranderingen moeten
doorvoeren om alle rekeningnummers in IBAN-

nummers om te zetten. Doordat dit het eerste kwartaal
nog niet correct verliep, is de contributie voor de
automatische incasso’s in het tweede kwartaal pas voor
het eerst geïncasseerd. Dit houdt in dat voor de leden
die dit jaar gewoon twee kwartalen lid waren van de
Cougars in februari voor twee kwartalen contributie
geïncasseerd is. Per saldo is dat dus correct, de
contributie voor het eerste kwartaal is alleen later
afgeschreven. Het derde kwartaal zal weer volgens de
reguliere planning geïncasseerd worden.

Nieuwe sponsors!
Met groot genoegen kunnen we
aankondigen dat we nieuwe
sponsoren hebben! De U12 is
voorzien van nieuwe tenues en
teambag door Roelofs, de U14 is
voorzien van nieuwe tenues en
teambag door RLB Beveiliging.
We willen de sponsoren
bedanken voor hun bijdrage! De
teams staan er weer netjes op
met de nieuwe shirts en
broekjes van Spalding!
Roelofs en RLB bedankt!!!
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Schone maas Gennep 29 maart 2014
Elk jaar ligt er in maart, na de hoogwaterperiode, een enorme
hoeveelheid zwerfafval op de oevers van de Maas. Als
vereniging (en dus alle leden) zijn we door gemeente Gennep
gevraagd of we een steentje bij kunnen dragen om de Maas
schoon te houden. Als club ontvangen we hier een vergoeding
voor. We hebben inmiddels toegezegd dat we graag
meehelpen, de vergoeding hebben we namelijk hard nodig om
voor jullie een super jubileumjaar te organiseren!
Wat wordt er verwacht? We vragen iedereen die ouder is dan
14 jaar om een middag mee te helpen met het schoonmaken.
De datum voor de opruimactie is zaterdag 29 maart. Het
tijdstip dat we met z’n allen verzamelen wordt nog bekend
gemaakt door ons. Mocht je die dag onverhoopt niet kunnen,
laat het ons dan zo snel mogelijk weten, in ieder geval voor 20
maart. Je kunt dan mailen naar gennepcougars@gmail.com.

FACT: Wist je dat het bord achter de ring is geplaatst
omdat vroeger het publiek op het balkon anders het
spel kon belemmeren?

Magixx wedstrijd 12 april 2014
Op zaterdag 12 april om 20.00 uur speelt de Magixx thuis in Wijchen tegen
Rotterdam Basketball! Het lijkt ons leuk om met zo veel mogelijk mensen
van Gennep Cougars daar naartoe te gaan.
Als club krijgen we korting op kaartjes en diegene die meer dan 25 loten
hebben verkocht met de grote clubactie (en de bon nog niet hebben
ingeleverd) kunnen ook deze avond gebruik maken van hun twee gratis
entreekaartjes.
We vertrekken om 18.45 uur vanuit Pica Mare. De kids ontvangen nog een
brief, maar je kunt je ook via de mail aanmelden
(gennepcougars@gmail.com) GOOOOO MAGIXX!
Prijzen (inclusief korting):
Kids (t/m 15 jaar) 2.50 euro
Volwassenen (vanaf 16 jaar) 5 euro
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Merchandise!
We hebben diverse nieuwe producten te koop bij de Cougars!
Wat hebben we allemaal te koop:
-

Mok met logo Gennep Cougars
Trainingshirt (Gennep Cougars basketball)
Wit Spaling shirt met logo en nummer
Wit Spalding broekje

10 euro
20 euro
35 euro
30 euro

Daarnaast hebben we diverse flyers beschikbaar die een korting van 10% geven op alle producten van Basketball-fashion.nl
Indien je wat wilt bestellen (diverse maten liggen op voorraad), laat het ons weten.

Gennep Cougars
www.gennepcougars.nl
06-42561821
Gennepcougars@gmail.com
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Tot de volgende keer!
Hopelijk heeft iedereen genoten van deze nieuwsbrief. We kijken
uit naar de volgende versie. Wanneer je tips of opmerkingen hebt,
horen we die graag. We horen het natuurlijk ook graag als je zelf
iets leuks hebt voor de volgende editie!

Eersteeditie
editie2013
2014●●Volume
Volume12●●Gennep
GennepCougars
Cougars●●
Eerste
Eerste editie 2013 ● Volume 1 ● Gennep Cougars ●

