Januari 2018
WOORD VAN DE VOORZITTER
Koud terug van het warme Nieuw Zeeland bezocht ik op 16 december 2017 het jaarcongres van de
KNLTB. Het vond plaats in het Topsportcentrum in Rotterdam, naast De Kuip, het stadion van mijn
geliefde Feijenoord. Ruim 500 verenigingsbestuurders namen deel aan deze inspirerende dag.
Genneper Parken Tennis werd vertegenwoordigd door onze penningmeester, Henk Kettelarij, en mij
zelf. We werden vergezeld door ons lid Monique Bertels, tevens als vertegenwoordiger tennis lid van
de Eindhovense Sportraad.
In mijn beleving waren voortdurend twee tegengestelde krachten tijdens het congres voelbaar. Deze
lijken haaks op elkaar te staan, waardoor een tweedeling dreigt. Hoe de KNLTB dit wil voorkomen is
mij nog niet duidelijk. Ik miste een geïntegreerde visie. Mijns inziens ligt daar de uitdaging voor de
toekomst. Voor geïnteresseerden zijn de presentaties beschikbaar. Ze zijn te vinden
op knltb.nl en centrecourt.nl onder het trefwoord jaarcongres. Ik nam deel aan de kennissessie "De
verenigingsleiders van de toekomst" en "Tennis in de toekomst".
Het beeld dat bij mij op het netvlies is achtergebleven is een vereniging die een tweede thuis is voor
de drukbezette, taakgerichte, sterk geïndividualiseerde mensen, die behoefte hebben aan contact,
aandacht, gezelligheid en ergens bij willen horen. Ik denk dat Genneper Parken Tennis zich daar op
moet richten: tennis als middel om mensen met elkaar te verbinden.
Rest mij iedereen een gelukkig, gezond en plezierig tennissend 2018 te wensen. En wellicht zien we
elkaar op zaterdagavond 13 januari tijdens het nieuwjaarstoernooi en/of op maandagavond 5 februari
bij de ALV.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
Vacature Openingstoernooi 25 maart
Vind jij het leuker om een toernooitje te organiseren dan bardiensten te draaien: we zijn nog op zoek
naar een duo dat het Openingstoernooi van zondagmiddag 25 maart 2018 wil organiseren. Je mag je
als individu opgeven of samen met een tennismaatje/teamgenootje/trainingsbuddy.
Lijkt jou dit leuk, mail dan snel naar: toernooien@genneperparkentennis.nl. Komt dit toernooi je niet
zo goed uit, maar heb je wel interesse in het organiseren van een ander toernooi komend jaar, dan
kun je ook contact opnemen met toernooien@genneperparkentennis.nl.
Vacature Nieuwe leden commissie
Ook voor de nieuwe leden commissie is ruimte voor iemand die zich in plaats van bardienst liever wil
inzetten voor het wegwijs maken van nieuwe leden. Heb jij zin om je te buigen over de introductie
van nieuwe leden, meld je dan aan bij: nieuweleden@genneperparkentennis.nl.
Aankondiging ALV 5 februari
De Algemene Leden Vergadering van Genneper Parken Tennis is op maandag 5 februari 2018.
Aanvangstijd: 20.00 uur.
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September 2014
Nieuwjaarstoernooi 13 januari
Het Nieuwjaarstoernooi 2018 is een gezelligheidstoernooi op ons tennispark. Het is voor senioren en
de wedstrijden (HD, DD en GD’s) worden met wisselende partners en tegenstanders gespeeld. Vanaf
half zeven is de ontvangst en staat er koffie met iets lekkers klaar. De wedstrijden beginnen om zeven
uur en in de pauzes kunt u bijpraten met een drankje en een hapje. Je schrijft individueel in. De indeling
wordt zo veel mogelijk op tennisgenot gebaseerd. Inschrijven kan tot donderdag 11 januari 24.00 uur
via de website.
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BAANBEZETTING IN DE WINTER
Met de maatregelen die in de ALV zijn afgesproken is de baanbezetting meer in balans. Zoals altijd is
het tijdens de piekuren (maandag t/m donderdag tussen 19:00 en 22:00) passen en meten. Met open
gravelbanen hebben we veel vrije banen. Maar als alle gravelbanen gesloten zijn wordt het passen en
meten. Zeker gezien de status van banen 18 en 19.
De twee overzichten hieronder staan al een tijdje op site-pagina Ledeninfo -> Banen. Vragen hierover
kun je sturen naar bb@gptennis.nl.

En als de gravelbanen dicht zijn…..
Zolang de gravelbanen open zijn zitten we ruim in de vrije banen. Gelukkig doen gravelloog Ignace en
de baancommissarissen Hans en Gerard er alles aan om de gravelbanen optimaal te houden. We
moeten echter rekening houden dat de gravelbanen even wegvallen. Net als voorgaande jaren wordt
het dan inpassen en wel als volgt:
- Op maandag, woensdag en vrijdagochtend gaan de husselaars van zes naar vier banen (banen 2
t/m 5)
- Op maandag en donderdagavond gaan de tossers van vier naar twee banen (banen 12 en 13)
- Bij de IWC wordt het schema met de langere pauzes van kracht
- Op de donderdagavond is er tussen 20:30 en 21:15 een vrije baan te weinig. Dit wordt opgelost
door de tennisscholen, tossers en IWC per toerbeurt te laten schuiven. Op deze manier worden
de lasten verdeeld. In een periode van vier weken komt iedereen één keer aan de beurt
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INTERNE ZOMER COMPETITIE (IZC) 2018
De Interne Zomer Competitie (IZC) zal dit jaar op vier doordeweekse dagen worden georganiseerd in
de periode van 3 april t/m 5 juli op vier gereserveerde banen. Seniorleden van iedere speelsterkte
kunnen deelnemen.
Alle partijen worden vooraf ingepland om 18:30 en 19:30 uur op maandag en donderdag en om
19:00, 20:00 en 21:00 uur op dinsdag en woensdag. Als er ruimte voor is worden op maandag en
donderdag alleen partijen om 19:30 uur ingepland. De partijen duren 1 uur (waarvan 5 min. inspelen)
en worden in poulevorm gespeeld naar sterkte. Vooralsnog wordt de gebruikelijke puntentelling
toegepast.
Zowel in het dames- en herenenkelspel, het dames- en herendubbel als het gemengd dubbel kan
men zich inschrijven tot een maximum van 2 disciplines. Bij de dubbelspelen schrijf je in met een
vaste partner. In afwijking van vorig jaar kunnen na planning de partijen niet verzet worden. Bij de
dubbelspelen is er wel de mogelijkheid incidenteel een van de partners te vervangen.
Ook nieuw is dat de verschillende disciplines op vaste dagen worden gespeeld waarbij per poule
zoveel mogelijk partijen op één avond worden afgewerkt. Gaan we uit van hetzelfde aantal partijen
(409) van 2017 en houden we rekening met dezelfde verdeling en grootte van de poules komen we
uit op de volgende dagen:
- maandag: damesenkel en herendubbel;
- dinsdag: gemengd dubbel;
- woensdag: herenenkel;
- donderdag: damesdubbel.
Via een uitnodigingsmail kunnen de leden zich vanaf begin februari inschrijven voor 1 of 2 disciplines.
Daarbij kun je ook je verhinderingen doorgeven en aangeven wat je ranking is. Het is ook mogelijk
om je als reserve op te geven voor de dubbelspelen.

INPUT NIEUWSBRIEVEN GPT
INPUT VANUIT DE LEDEN
Mocht je zelf input hebben voor in de nieuwsbrief stuur dan een e-mail naar:
secretaris@genneperparkentennis.nl. De uiterste datum waarop je jouw input kunt inleveren is op
de 25ste van de maand. Jouw input zal in de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnen.
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