Juli 2017
In deze nieuwsbrief bijdragen van het bestuur, de TC, de JC, het Trophy Team en de vrijwilligers
coördinator.

WOORD VAN DE VOORZITTER
Onze tennisvereniging is volop in beweging. De club leeft. Het bruist van de activiteiten en
initiatieven. Een voorstel voor een vernieuwd vrijwilligersbeleid is goedgekeurd door het bestuur en
wordt nader uitgewerkt. De werkgroep communicatie en de werkgroep ICT zijn van start gegaan. De
werkgroep jeugdbeleid begint binnenkort. Het baanonderhoud van met name de gravelbanen wordt
verbeterd. De samenwerking met de Stichting Genneper Parken Trophy wordt verder geïntensiveerd.
De banen worden voorzien van uniforme bankjes en het park van een buitenklok. Het paviljoen en
het terras zijn verder aangekleed. Een pizzaoven is aangeschaft. Deze opsomming is allesbehalve
volledig. Ik doe vast en zeker een aantal commissies, vrijwilligers en actieve leden tekort. Langs deze
weg wil ik iedereen die een bijdrage levert als vrijwilliger, ook aan degene die bardienst doet,
bedanken voor de belangeloze inzet voor Genneper Parken Tennis. Immers, samen vormen alle
vrijwilligers de vereniging waar we met z'n allen zo trots op mogen zijn.

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
TERUGBLIK OP DE VOORJAARSCOMPETITIE
Aan de KNLTB voorjaarscompetitie deden 57 seniorenteams mee (4 op maandag, 17 op
vrijdagavond, 31 op zaterdag en 5 op zondag). Acht teams eindigden op de eerste
plaats!
Wij feliciteren:
-

Team Cor Boekema, 3e klasse Heren dubbel 50+ op maandagmiddag
Team Lex van Schoonhoven, 2e klasse Heren dubbel 35+ op vrijdagavond
Team Eline Kooy, 2e klasse Dames 17+ op zaterdag
Team Tom Wessels, 4e klasse Gemengd 17+ op zaterdag
Team Simone Becx, 3e klasse Dames 17+ op zaterdag
Team Robert Ruhrup, 3e klasse Heren 17+ op zaterdag
Team Jasper de Vreede, 4e klasse Gemengd 17+ op zaterdag
Team Jan Jenneskens, 6e klasse Heren op zondag

De competitie is afgesloten met een feestelijke avond, waarbij de aanwezige teams zijn gehuldigd.
Met dank aan degenen die deze afsluiting mogelijk gemaakt hebben en met specifieke dank aan onze
VCL Frank Mertens voor de vele uren die hij erin gestoken heeft om deze competitie weer mogelijk te
maken. Op naar de najaarscompetitie.

1

September 2014
TERUGBLIK OP DE PARKKAMPIOENSCHAPPEN
Van 10 t/m 18 juni werden er op ons tennispark de parkkampioenschappen 2017 gehouden. Er
waren dit jaar 231 deelnemers. Dit waren er 2 minder dan vorig jaar. Er waren iets meer senioren
en wat minder junioren dan vorig jaar.
In tegenstelling tot vorig jaar hebben we een week gehad met stralend weer. Op de finalezondag
werden er zelfs emmers met water en sponzen op de banen gezet zodat de deelnemers zich af en
toe een beetje konden verfrissen. Voor de allerjongsten onder ons stonden er badjes met water.
Dit jaar was er een heuse kidscorner ingericht waar de kinderen zich konden vermaken met
spelletjes, kleurplaten inkleuren of buiten met stoepkrijt tekenen. Op zaterdag 17 juni was er zelfs
een schminkcorner. Daniëlle Visser een voormalig lid van ons heeft hier belangeloos kinderen
geschminkt die dit leuk vonden.
Op de wedstrijdtafel stond dit jaar elke dag fruit voor
de deelnemers. Dit werd gesponsord door Okkel
Klaver. Mars had 2 kg snoep ter beschikking gesteld
dat ook gretig aftrek vond. Net zoals vorig jaar waren
er enkele junioren die bij de senioren hadden
ingeschreven. Zij deden het hier niet onverdienstelijk.
Jim Aarts won en verloor één wedstrijd in de HE ¾. Hij
verloor van de uiteindelijke winnaar Bas Berkers. Job
van de Waardenberg raakte tot in de halve finale van
de HE6. Hij verloor van de net senior geworden Nick
Adzick. In de HE7 verloor hij in de tweede ronde van
Bart van de Walle. Esmee Schoenmakers werd knap
tweede in de DE7.
Mirthe Bongers en Inke Mooi wonnen het dames
dubbel 7 doordat hun tegenstanders zich in de finale
terugtrokken wegens het niet fit zijn van één van de
tegenstanders. Inke verloor met Jori Vries in de halve
finale van het GD7 na een spannende 3-setter.
In de categorie DE4 hadden we helaas maar één inschrijving onze titelhoudster Sophie Truijens.
Amber Nijhof was zo dapper om in deze categorie de strijd met Sophie aan te gaan. Helaas was
Sophie een maatje te groot voor haar. De dames dubbel 4 vertegenwoordigd door Sophie Truijens en
Daniëlle Schurgers kende helaas ook geen verdere inschrijvingen. Gelukkig kon Sophie met haar
mixpartner Robbert Nijenhuis in de GD4/5 het opnemen tegen Aysa Schinkel en Eric Steegers. Na 2
uur en 45 minuten kwamen Sophie en Robbert als winnaars uit de bus.
In de Categorieën HE6, 7 , 8/9 en DE 8/9 waren er zoveel deelnemers dat er met een afvalsysteem
gespeeld werd. Door het goede weer konden hier ook troostrondes gespeeld worden waardoor
iedere deelnemer toch minstens 2 wedstrijden spelen kon. Ieder avond werden er lekkere snacks
uitgedeeld door de barcommissie en op zaterdag waren er weer de inmiddels beroemde aardbeien
met slagroom verzorgd door Theo Jenneskens.
Op vrijdagavond werden er overheerlijke pizza’s gebakken door de pizzacommissie in onze nieuwe
pizzaoven. Door het mooie weer bleven de aanwezigen lekker buiten zitten en kwam de
georganiseerde feestavond met DJ verzorgd door Marell Sports niet echt van de grond.
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De evenementencommissie zorgde op de finalezondag weer voor exclusieve hapjes en trakteerde de
finalisten na afloop van hun partij op een glaasje prosecco ( voor de jeugd natuurlijk alcoholvrij ) en
kreeg de winnaar (s) een bloemenslinger omgehangen. Ook nu weer deed de pizzacommissie haar
naam eer aan en stonden zij vol verve weer pizza’s te bakken.
Na een lange hete zondag kwam er een einde aan een week vol sportieve prestaties.
Deze prestaties werden allen benoemd tijdens de prijsuitreiking die gepaard ging met het naar voren
roepen van de finalisten die mooie prijzen in ontvangst mochten nemen. Prijzen die gesponsord zijn
door AKWI-sport.
In de hoogste categorieën singles kregen de winnaars weer een wisselbeker mee.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is werden de Parkkampioenschappen afgesloten met een loterij.
Vele prijzen werden verloot beschikbaar gesteld door AKWI-sport, de club en onze 2 tennisscholen.
De organisatie kijkt terug op een mooi toernooi en zal zich buigen over zaken die nog verbeterd
kunnen worden.
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GENNEPER PARKEN TROPHY
SCHRIJF JE NU IN!! 27 TOT EN MET 3 SEPTEMBER

De inschrijving voor de Genneper Parken Trophy 2017 is weer geopend! Je kunt je inschrijven voor
deze fantastische week via toernooi.nl.
Het Trophy Team is hard bezig om te zorgen dat we ook dit jaar weer een mooi programma hebben,
met onder andere:
• Elke dag heerlijke hapjes, met in het weekend onze nu al beroemde pizza’s
• Feest op vrijdag met een live zang-piano optreden en aansluitend een knallende DJ!
• Kinderopvang in het finaleweekend
• Een supersnelle drankjes-bakfiets
• Heerlijke zitzakken
• En nog veel, veel meer…
Houdt het prikbord in het paviljoen in de gaten voor updates van het programma en volg ook de
Facebook van het toernooi om op de hoogte te blijven.
Zin om ook mee te helpen tijdens dit gezellige evenement? Laat het ons weten want er is genoeg te
doen! We zijn nog op zoek naar mensen die ons willen helpen met:
•
•
•
•

Het maken van mooie foto’s en filmpjes tijdens de toernooi week
Het bereiden en rondbrengen van de heerlijke hapjes en drankjes
Het bakken van de echte verse pizza’s
En het welkom heten en helpen van deelnemers en toeschouwers als onderdeel van het
Trophy Team!

Leuke ideeën voor sponsoring (ook in natura) zijn ook van harte welkom.
Reserveer in ieder geval week 35 alvast in je agenda, van 27 augustus t/m 3 september en schrijf je in
via toernooi.nl! De inschrijving sluit op zondag 20 augustus om 19:00 uur.
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE
JEUGD BELANGRIJK VOOR ONZE VERENIGING
De JC zet zich het hele jaar in om tennissen bij onze verenging voor alle jeugdleden leuk en ook goed
te organiseren. Hiervoor is onze website aangepast. Alle informatie over training, competitie,
toernooien, activiteiten en lidmaatschap is nu gebundeld onder het tabblad JEUGD. De JC blijft er aan
werken om de informatie compleet en actueel te houden. Mocht je suggesties, aanvullingen of
verbeteringen hebben, mail deze dan naar jeugdcommissie@genneperparkentennis.nl. Sinds kort
worden jeugdactiviteiten niet alleen aangekondigd in de maandelijkse nieuwsbrieven en persoonlijke
mails, maar ook in het paviljoen en op facebook. De JC is erg blij met het ontwerp dat een
verenigingslid hiervoor heeft gemaakt en hoopt dat hierdoor nog meer jeugdleden en hun ouders
worden bereikt.

TENNISSCHOOL ANNE ROORDA
NIEUWE TRAINER: ARTHUR BAAN
Gezien de groei van het aantal lessende leden bij Eindhoven Tennisles en anticiperend op de
toekomst van een groeiend bedrijf, heeft Anne Roorda (hoofdtrainer/eigenaar) besloten, naast Tim
Strijbosch, een tweede trainer bij zijn team te betrekken, namelijk Arthur Baan.
Met Arthur heeft hij van 2000 tot 2008 op een prettige manier samengewerkt bij tennisvereniging
Bokt in Woensel. Arthur heeft jaren lange ervaring op het gebied van het geven van lessen aan alle
type spelers van jong tot ouder. Arthur heeft de afgelopen jaren de erkende en bekende
Tennisschool “Arthur Baan” gerund. Hij verzorgde de lessen met zijn school op verschillende clubs
binnen en rond Eindhoven.
In 2012 heeft Arthur besloten met zijn Tennis School te stoppen. Nu na enkele jaren begint het toch
weer te kriebelen en verlangt Arthur naar zijn lessen terug. Eindhoven Tennisles is dan ook bijzonder
blij met het feit dat Artur zich wil gaan inzetten op GPT. Hij is zeer gemotiveerd om een ieder leuke,
maar vooral ook leerzame lessen te geven.

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
NIEUWE VCL-S
We hebben twee nieuwe VCL-s! Lilian Seegers en Janneke van Wely hebben recentelijk het VCL
diploma gehaald, gefeliciteerd Janneke en Lilian! Zij zullen Frank Mertens gaan ondersteunen en
vanaf volgend jaar zijn werk over gaan nemen voor zowel de voorjaars- als najaarscompetitie.

DANKWOORD VAN HET BESTUUR
HARTELIJK BEDANKT….
Graag bedankt het bestuur de evenementencommissie voor het organiseren van de afsluitavond van
de voorjaarscompetitie. Ook danken wij Frank Mertens voor zijn inzet als VCL. Ook bedanken wij JanWillem, Tom, Nicolien, Corien, Ien, Frank, Arianne, Bart, Leonne voor hun inzet voor de
parkkampioenschappen.
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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. Jouw input zal in de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnen.

7

