Juli 2018

WOORD VAN DE VOORZITTER
Tennis is een individuele sport. Of is tennis een teamsport? De meesten van ons spelen vaak met
dezelfde mensen. Vrij, tijdens trainingen, in competitie- of toernooiverband. In wezen is onze
vereniging een club van clubjes.
Wat zou het mooi zijn als deze clubjes ook samen vrijwilligerswerk doen. Samen een toernooi
organiseren. Samen de jeugdcommissie ondersteunen. Samen de website maken. Samen bardienst
doen. Samen ... vul maar in.
Dan krijg je een netwerk van zelforganiserende teams, die samen al het werk doen om onze
vereniging te laten functioneren. Zodat we vrij kunnen tennissen, trainen en wedstrijden spelen. En
aansluitend kunnen genieten van een drankje en een hapje. Dat is mijn droom. Zal dit ooit
werkelijkheid worden?

APRÈS-TENNIS TOERNOOI 2018 | zaterdag 21 juli
De koude wintermaanden zijn gelukkig achter de rug en de zomer is officieel gestart. Met deze
heerlijke dagen moet zelfs flink gesmeerd worden op de nog witte armen en gezichten voor je start
met de pot tennis. Wij kunnen van dit weer echt genieten! Goed moe worden op de baan, lekker
biertje als beloning en daarnaast ook nog een kleurtje krijgen. Naast tennis zullen ook sommige
mensen genoten hebben van de wintersport. Lange afdalingen en aan
het einde van een sportieve dag swingt de muziek door de boxen…
Wij willen het beste van beide sporten gaan combineren op het
“Après-Tennis Toernooi” van 21 juli!
Zin in een gezellige tennismiddag met die vriend, vriendin, collega, of
schoonmoeder met wie je altijd al een keer hebt willen tennissen?
Dan is dit Après-Tennis Toernooi echt iets voor jou! Je mag één
introducé meenemen waarmee je al je partijen speelt. Leden zonder
introducé worden aan een andere deelnemer gekoppeld. Dit is het
moment om te laten zien hoe mooi en gezellig onze tennisclub is!
Tussen de wedstrijden door lekkere snacks in de sfeer van het AprèsTennis Toernooi. Het toernooi wordt afgesloten met een barbecue;
deelname hieraan is optioneel maar wel heel gezellig.
Deelnamekosten voor het toernooi bedragen slechts €5,- per persoon
en voor de barbecue €10,- (graag gepast meenemen). Aanmelden kan via de inschrijflink in de e-mail
die je reeds hebt ontvangen, of via de GPT website. Doe dit wel vóór 14 juli 24:00 uur. Op het
inschrijfformulier moet je, naast je speelsterkte, ook aangeven of je een introducé meeneemt en of
je al dan niet meedoet aan de barbecue.
De dag zal niet alleen sportieve winnaars kennen; er worden ook twee prijzen uitgereikt aan de
deelnemers met de beste thema-outfit!
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GENNEPER PARKEN TROPHY 2018 | zondag 26 aug. t/m zondag 2 sept.
De inschrijving voor de Genneper Parken Trophy
2018 is weer geopend! Met zowel een open
toernooi als een Nationaal Ranglijst Toernooi
(NRT**) is de Genneper Parken Trophy het meest
complete toernooi van de regio met voor iedere
tennisser iets om naar uit te kijken. Zorg dat je er dit
jaar weer bij bent, want het belooft een gezellige
week te worden met fraaie tennisprestaties, een
hoop gezelligheid, knapperende haardvuurtjes,
heerlijke versbereide hapjes en natuurlijk heel veel toptennis met deelnemers uit de top 100 van
Nederland!
Het toernooi zal dit jaar plaats vinden van zondag 26 augustus t/m zondag 2 september (week 35).
Het finaleweekend luiden we op vrijdag in met een feestavond en tijdens dit weekend zijn er weer
allerlei extra’s om het voor deelnemers én toeschouwers zo aangenaam mogelijk te maken. Zo zullen
er bijvoorbeeld weer heerlijke pizza's uit de steenoven rollen!
Schrijf je in vóór zondag 19 augustus 19.00 uur via toernooi.nl en volg ons ook op Facebook en
Instagram om nu en straks up-to-date te blijven met de laatste nieuwtjes. Om alvast de sfeer te
proeven kun je de aftermovies van de afgelopen twee edities nog eens terugkijken op ons Youtube
kanaal.
Zorg dat je erbij bent!
Facebook: @Genneper Parken Trophy
Instagram: @GPTrophy
Youtube: Genneper Parken Trophy

COMPETITIEAFSLUITING VAN DE GROENE EN GELE COMPETITIE JUNIOREN
Zondag 3 juni was de laatste zondag van de voorjaarscompetitie. Na afloop van de die dag gespeelde
wedstrijden werd de voorjaarscompetitie van de groene en gele competitie feestelijk afgesloten.
Allereerst werden de aanwezige teams toegesproken en het mix-team t/m 17 jaar bestaande uit
Carmen Arensman, Inke Mooi, Krissie de Beule, Jaap Käller, Hidde van Linder en Maarten Ramaekers
werd gehuldigd omdat ze kampioen
geworden
waren.
Zij
kregen
de
kampioensmedaille omgehangen.
Het mixteam bestaande uit Esmée
Schoenmakers, Mirthe Bongers, Robin van
Velzen, Brendan van der Hoeff en Wouter
Witteman moest nog een inhaalwedstrijd
spelen maar is een week later alsnog
kampioen geworden. Ook deze kampioenen
zullen hun winnaarsmedaille nog ontvangen.
Na de huldiging konden alle spelers genieten
van een heerlijke BBQ.
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TERUGBLIK: OLD SKOEL TOERNOOI 2018
Op zaterdag 23 juni vond de eerste editie van het “Old Skoel Toernooi” plaats. Alle deelnemers
werden om 13.00 uur in Wimbledon stijl welkom geheten met aardbeien met slagroom en een
glaasje bubbels. Vanaf 13.30 uur begonnen de wedstrijden. Eerst een aantal wedstrijden met `Old
Skoel’ houten rackets, daarna nog een aantal wedstrijden met het eigen racket. Na de wedstrijden
hebben we een mooie groepsfoto gemaakt met alle deelnemers en konden we lekker gaan eten.
Na het eten was de prijsuitreiking plaats en het onderdeel voor het goede
doel, genaamd HIT THE STREAKER! Iedereen die wilde kon 2 euro doneren
aan de Hartstichting. Daarvoor mochten ze 3 ballen slaan en proberen de
streaker te raken. Iedere `hit` was goed voor een prijsje!
Het idee voor dit evenement is ontstaan aan de bar, onder het genot van
een drankje na de tennistraining en heeft uiteindelijk geresulteerd in een
zéér geslaagde dag. Volgend jaar gaan we er wederom veel energie in
steken om het tot een geslaagd evenement te maken!

VRIJWILLIGERSBOOM
De vrijwilligersboom die in het voorportaal van het paviljoen staat, had tot
doel om bestuurs- en commissieleden een bekend gezicht te geven. Dankzij
het nieuwe vrijwilligersbeleid heeft Genneper Parken Tennis inmiddels
honderden vrijwilligers. Die passen lang niet allemaal in de
vrijwilligersboom. We willen geen onderscheid maken tussen bestuur/commissievrijwilligers en andere vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn
belangrijke voor de vereniging. Daarom gaan we afscheid nemen van de
vrijwilligersboom. Leden die geïnteresseerd zijn in de vrijwilligersboom
kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij Jeanne Hagen
(jeannehagen2@gmail.com). De boom kan gedemonteerd worden.
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TERUGBLIK: PARKKAMPIOENSCHAPPEN 2018
Van 9 t/m 17 juni werden er op ons tennispark de
parkkampioenschappen 2018 gehouden. De
organisatie kijkt terug op een mooi toernooi. Er zijn
spannende partijen gespeeld en de sfeer was erg
goed. Ook waren de weergoden ons ook dit jaar
weer gunstig gezind. Klein minpuntje was dat het
deelnemersaantal van 183 ca. 50 deelnemers minder
was dan vorig jaar. De organisatie gaat kijken hoe dit
volgend jaar verbeterd kan worden.
We kunnen hier natuurlijk niet alle prijswinnaars
De gebroeders
noemen, maar er zijn er toch een paar die we er uit
Swen en Jim
willen lichten. Allereerst Esmée Schoenmakers (16
Aarts, winnaars
jaar), die niet allen in twee categorieën bij de jeugd
van JE 14a, en
meedeed, maar ook bij de damesenkel senioren, niveau 6. In deze categorie,
herenenkel
3/4.
waar de winst naar Aurelia van der Burght ging, werd zij knap tweede. En dan
hebben we nog Jim Aarts (15 jaar), die de finale in de categorie 3/4 in drie sets won van Bas Berkers.
Bas kan zich troosten met de gedachte dat hij Jim blijkbaar erg goede training heeft gegeven…
Finn van der Meer,
clubkampioen
“groen”

De organisatie wil graag alle vrijwilligers bedanken die op de één of andere manier meegeholpen
hebben om er een geweldige week van te maken. Tevens bedanken wij AKWI sport voor het ter
beschikking stellen van de prijzen.

GEZOCHT: BARMEDEWERKERS
Word je dit jaar 17 of ben je ouder dan 17? Ben jij op zoek naar een gezellige, uitdagende en
afwisselende (bij)baan? Wil jij zelf bepalen hoe vaak en hoeveel je werkt?
Maar heb je nog geen horecaervaring? Géén probleem, ga van zero naar
hero in een paar weken! Voor onze bar zijn wij op zoek naar enthousiaste en
gemotiveerde collega’s die ons team willen komen versterken. Klinkt dit jou
goed in de oren? Mail dan vandaag nog naar: yvonnedaemen@gmail.com .
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TOEWIJZING BANEN
Omdat er regelmatig vragen komen
over het hoe-en-waarom van de
toewijzing van de banen, geven we in
dit stukje wat uitleg. Allereerst de
activiteiten. Die worden gepland op
banen 3, 4, 15, en 16 (nieuwe
nummering, zie plaatje). Die banen
liggen naast elkaar, en dat vinden de
mensen die aan de activiteiten
deelnemen
erg
prettig.
Bij
tossen/husselen is dat gewoon
praktisch en bij de IZC zien de
deelnemers elkaars wedstrijden en
leggen zij gemakkelijker contact.
Voorheen vonden de activiteiten plaats op de smashcourtbanen 7 t/m 10. De vrije tennissers
klaagden echter dat ze alleen op gravel konden spelen terwijl de KNLTB-competitie meestal op
smashcourtbanen is. Door verplaatsing van de activiteiten krijgen de vrije tennissers nu ook
smashcourtbanen ter beschikking.
Dan over de lessen: die worden bewust op sneldrogende banen gepland, zodat de lessen zoveel
mogelijk hun doorgang vinden. Tot nu toe werden daarvoor uitsluitend smashcourtbanen gebruikt.
Met het gereed komen van de nieuwe gravel-onder-afschot-banen beschikken we sinds kort ook
over gravelbanen die sneldrogend zijn. De lessen zullen daarom vanaf nu op een mix van
smashcourt- en gravelbanen (11&12) worden gegeven. Baan 1&2 komen daarmee op maandag t/m
donderdag na 19.00 uur beschikbaar voor vrij tennissen, waarmee aan de veelgehoorde opmerking
dat men ook graag aan de voorkant van het paviljoen vrij zou willen tennissen gehoor wordt
gegeven.
Met deze verandering is de verdeling op maandag t/m donderdag na 19.00 uur (piektijden) als volgt:




lessen: vier smashcourt- en twee gravelbanen
activiteiten: twee smashcourt- en twee gravelbanen
vrije tennissers: vier smashcourt- en vier gravelbanen.
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Laatste mogelijkheid om keuze vrijwilligerstaak bekend te maken
Van alle 70+ leden is inmiddels bekend hoe zij invulling willen geven aan hun vrijwilligerstaak. Van de
andere leden zijn er nog een paar honderd waarvan die keuze nog niet bekend is. Je kunt nog steeds
bardiensten inplannen of je opgeven voor een van de nog openstaande andere vrijwilligerstaken. Als
je ervoor kiest om je vrijwilligerstaak af te kopen, laat dat dan ook weten. Doe je dat niet, dan wordt
het afkoopbedrag verhoogd met €7,50 administratiekosten. Hieronder een overzicht van de
openstaande vacatures:
Commissie
Bestuur
ondersteunend

Paviljoen
ondersteunend

Taak
Portier/Doorverwijzer van emailadres
'info@gptennis.nl': doorsturen van emails
naar de juiste persoon/commissie
Secretaris bestuur (agenda en verslag van 7
vergaderingen verzorgen, contactpersoon
communicatiecommissie)
Data invoer plan-my-sport (één of enkele
keren in het digitale systeem ledengroepen
aanmaken/updaten)
Hapjes bij Genneper Parken Trophy (28 aug.2 sept. 2018) verzorgen (3x per duo)

Genneper
Parken Trophy

Coördinator hapjes toernooiweek (contact
met paviljoencommissie)

1

Daniëlle Schurgers

Jeugdcommissie

2

Coos Arensman

Jeugdcommissie

Herfsttoernooi jeugd organiseren (9 nov.
2018)
Secretaris Jeugdcommissie

1

Coos Arensman

Jeugdcommissie

Jeugd contactpersoon communicatie

1

Coos Arensman

Jeugdcommissie

Jeugdbeleid (zowel senior- als jeugdleden
gezocht)
Jeugd najaarscompetitie 11-17 jaar mee
organiseren
Jeugd tenniskids najaar mee organiseren

3

Coos Arensman

2

Coos Arensman

5

Coos Arensman

Jeugd Afsluiting competitie mee organiseren
(zonder tennis)
Thema (T&T) toernooi organiseren (4 nov.
2018)
Coördinator toernooien/kalender

1

Coos Arensman

2

Jan Willem Biezenaar

1

Jan Willem Biezenaar

Ouder-kindtoernooi mee organiseren (9 sept.
2018)
Gastheer/gastvrouw Genneper Parken
Trophy 26 aug-2 sep (enkele dagdelen incl.
finaleweekend)
Nieuwjaarstoernooi mee organiseren (19 jan.
2019)
DJ/live muziek voor feestavonden

1

Roel Linssen

3

Daniëlle Schurgers

1

Jan Willem Biezenaar

1

Sophie Truijens

Bestuur

Bestuur
ondersteunend

Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Toernooi
Toernooi
Jeugdcommissie
Genneper
Parken Trophy
Toernooi
Overig
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Vacatures Contact
1
Lex van Schoonhoven

1

Coy Koopal

1

Henk Kettelarij

2

Brigitte Bleeker
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NOTEER IN JE AGENDA




Après Tennis Toernooi: 21 juli
Super senioren toernooi: 15 augustus
Genneper Parken Trophy: 26 augustus t/m 2 september

INPUT NIEUWSBRIEF GPT
Mocht je zelf input hebben voor de GPT nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar:
nieuwsbrief@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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