September 2018

VAN DE LEDENADMINISTRATIE: WACHTLIJST
Het gaat goed met Genneper Parken Tennis. Door de vele aanmeldingen de laatste tijd hebben we
weer ons maximale aantal seniorleden bereikt en een wachtlijst moeten instellen. Voor juniorleden
geldt geen wachtlijst. Naar verwachting zullen we uiterlijk per januari 2019 alle nieuwe aanmeldingen
lid kunnen maken.

DATUMWIJZIGING COMPETITIEAFSLUITING KNLTB-NAJAARSCOMPETITIE
De competitieafsluiting van komend najaar zal plaatsvinden op zaterdagavond 27 oktober 2018. Op
deze avond zal ook aandacht zijn voor alle vrijwilligers die zich dit jaar hebben ingezet voor de
vereniging, info volgt nog.

VOOR SNELLE BESLISSERS: SAMEN BARDIENST TIJDENS NAJAARSCOMPETITIE
Om de vaart en de sfeer er in de houden tijdens de najaarscompetitie hebben we een aanbod voor
competitiespelers die op een andere avond dan hun eigen speelavond al hun bardiensten zouden
willen invullen. We hebben nu een mogelijkheid om samen met iemand, al je nog openstaande
bardiensten achter elkaar te draaien tijdens één van de gezellige competitieavonden:
•
•
•

vrijdagavond van 18:30 tot +/- 03:00 (3 diensten)
vrijdagavond van 21:30 tot +/- 03:00 (2 diensten)
zaterdag van 19:00 tot 01:00 (2 diensten).

Het gaat om de volgende data:
•
•

vrijdagavonden: 14-sep, 21-sep, 28-sep, 5-okt, 12-okt, 19-okt, 26-okt,
zaterdagavonden: 15-sep, 22-sep, 29-sep, 6-okt, 13-okt, 20-okt, 27-okt

Zie jij dit zitten? Neem dan contact op met Yvonne Daemen (yvonnedaemen@gmail.com), want deze
actie is nog niet in het online plansysteem verwerkt. Wees er snel bij, want vol=vol, en binnen een
week zullen de incasso's uitgevoerd worden.

JEUGDNIEUWS
Na een heerlijke zomer waarin ook de jeugdcommissie een
periode van rust heeft gehad, wordt er alweer volop getennist en
is de eerste jeugdcommissievergadering ook alweer gepland. De
afgelopen 2 maanden hebben een aantal leden zich bij ons
gemeld om ons, als commissie, te versterken. Daar zijn we
natuurlijk enorm blij mee. Zeer binnenkort gaan we met elkaar
om de tafel om de taken goed te verdelen en met elkaar van
gedachten te wisselen hoe we als jeugdcommissie dit tennisjaar
gaan organiseren. We krijgen regelmatig de vraag wie nu eigenlijk
die leden van de jeugdcommissie zijn. Daarom zullen we ons in de volgende nieuwsbrief voorstellen,
zodat jullie weten met wie je te maken hebt en bij wie je moet zijn met vragen.

1

September 2014
Op de site van GPT staan de jeugdactiviteiten ruim van te voren gemeld. Hieronder nogmaals de
eerstvolgende belangrijke jeugdevenementen:
•
•
•
•
•

dinsdagavond 4 september: uitreiken competitiezaken en ballen (tussen 19:00 en 20:00)
zondagmiddag 9 september: ouder-kind-toernooi
9, 16, 23 en 30 september en 7 oktober: speeldagen competitie Tenniskids Rood/Oranje
16, 23, 30 september en 7, 14, 21 en 28 oktober: speeldagen competitie Groen en Geel
(junioren)
9 november: avondtoernooi voor de jeugd t/m 17 jaar.

Tot op de baan!!
De Jeugdcommissie

INTERNE WINTER COMPETITIE 2018/2019
Ook dit jaar wordt er weer een Interne Winter Competitie (IWC)
georganiseerd. De IWC is een populaire competitie die al meer
dan 20 jaar bestaat. Wederom kunnen vele leden in teamverband
om de eerste plaatsen strijden. De competitie start in de week van
12 november en beslaat - als er net als vorig jaar 8 teams per
poule zijn - 14 speelweken. Afhankelijk van het weer en de
baancondities hopen we rond eind maart alle wedstrijden
afgerond te hebben.
Een team bestaat minimaal uit 2 dames en 2 heren. Een wedstrijd bestaat uit 4 partijen
(damesdubbel, herendubbel, en twee gemengd-dubbels). Een partij bestaat uit 2 sets óf duurt 55
minuten, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. Meer informatie is te vinden op de website van
GPT (Tennissen → Competitie → Interne Winter Competitie). Per avond spelen 2x2 teams tegen
elkaar.
De teams spelen op een vaste avond. Dit jaar speelt de A-poule op de dinsdagavond, de B-poule op
de woensdagavond en de C-poule op de vrijdagavond. We hebben besloten de activiteiten van de
donderdagavond naar de vrijdagavond te verschuiven om de donderdagavond te ontlasten. Vooral
toen door weersomstandigheden een aantal banen niet bespeeld kon worden waren er afgelopen
winter veel aanpassingen in het speelrooster nodig, tot ergernis van velen. Volgend jaar schuiven de
poules wederom een plaatsje door.
De inschrijving is van 1 september tot 12 oktober geopend, vol=vol!!
Teams kunnen zich inschrijven door een mail van de teamcaptain naar
internecompetitie@gptennis.nl. Graag de teamleden aangeven en in welk niveau jullie spelen of in
welke poule jullie vorig jaar hebben meegedaan. Mail ook naar dit adres als je nog geen team hebt
en graag mee wilt doen (inclusief je niveau). Dan bekijken wij of er een team samengesteld kan
worden, of dat je ingedeeld kan worden bij een ander team. Ook als je andere vragen hebt zijn ze
natuurlijk welkom.
Teams die vorig jaar eerste of laatste van hun poule zijn geworden promoveren respectievelijk
degraderen. Teams waarvoor dit van toepassing is kunnen verzoeken toch in dezelfde poule te
mogen spelen in plaats van te promoveren/degraderen. Zij komen dan op de wachtlijst, en zullen
toegelaten worden als er na het sluiten van de inschrijving nog een plek is in de gewenste poule.
Let op: de volgorde van inschrijving is bepalend als er zich te veel teams opgeven.
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TENNISLESSEN IN HET NAJAAR: BMT
Tennislessen bij BMT Tennis zijn leuk, leerzaam en intensief! Schrijf je nu via
BMT.plannedtennis.nl in voor de najaarslessen. Deze starten in november (senioren
18 lessen, jeugd 16 lessen). Wij geven met meerdere leraren les, op iedere dag van
de week.
De kosten bedragen:
• Jeugd €140 (8 personen 60 minuten)
• Senioren €237 (4 personen 60 minuten)
• Senioren €210 (6-8 personen 90 minuten)
• Senioren €342 (4 personen 90 minuten)
• Privélessen €50 per uur
Voor vragen: stuur een e-mail naar bas@bmttennis.nl.
Tot op de baan!

TENNISLESSEN IN HET NAJAAR: EINDHOVEN ROORDA TENNISSCHOOL
Afgelopen jaren heeft Eindhoven Roorda Tennisschool op een betrokken, enthousiaste en
verantwoorde wijze het trainingsprogramma verzorgd bij Genneper Parken Tennis. Het
trainingsprogramma is geschikt voor iedereen die het beste uit zichzelf wil halen op sportief,
technisch en tactisch vlak. Passie voor de sport en plezier in de tennissport staan voorop. Voor zowel
jeugd en volwassenen, beginners en gevorderden geven wij tennisles op maat. We gaan uit van
binding en verbinding als het gaat om het trainen en leren. De lessen worden aangeboden in
groepen. Daarnaast is privéles mogelijk. De lessen voor het komende winterseizoen starten uiterlijk
in week 43, vanaf maandag 22 oktober. Kijk voor meer informatie op www.eindhoventennisles.nl.

NOTEER IN JE AGENDA
•
•
•
•
•

Ouder-kind-toernooi:
zondag 9 september 13:00
Thematoernooi: zondag 4 november
Avondtoernooi voor jeugd t/m 17 jaar:
vrijdag 9 november 16:00-21:30
80’s & 90’s toernooi:
zaterdag 10 november 15:00
Après-jubi-ski-feest: vrijdag 11 januari 2019

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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