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BESTUUR
Het nieuwe jaar is begonnen en hoe!
Het jaar 2017 is inmiddels al weer bijna een maand oud. Helaas hebben we nog niet veel kunnen
tennissen, omdat het weer dat niet toeliet. In deze nieuwsbrief vinden jullie daarom tekst en uitleg
over waarom de banen niet bespeelbaar zijn. Neem hier kennis van en raadpleeg de website of de
Genneper Parken Tennis app, die je kan downloaden op je iPhone, smartphone, iPad of tablet. Dat
voorkomt dat je de banen beschadigt of dat je voor niets naar het park komt.
Terwijl er nauwelijks is getennist, is menig commissie, werkgroep en het bestuur de eerste weken erg
actief geweest. Er is een begin gemaakt met het gezelliger maken van ons paviljoen. Een nieuwe
ledenadministrateur is gevonden. Enkele leden hebben zich kandidaat gesteld voor een
bestuursfunctie. De speerpunten uit het jaarplan van 2016 zijn geëvalueerd. Een gesprek met de
gemeente heeft plaatsgevonden over de vervanging van de frenchcourtbanen. En de ALV is
voorbereid.
De vereniging leeft! We zouden 2 extra banen goed kunnen gebruiken. Helaas krijgen we daar op
ons park geen toestemming voor. Daarom is een ledenstop voor senioren opnieuw weer van kracht.
Junioren kunnen zich nog steeds aanmelden. Op deze doelgroep wil het bestuur zich meer gaan
richten.
Het nieuwe jaar is begonnen en hoe! Voel jij je ook betrokken bij onze vereniging? Laat dan je stem
horen en kom naar de ALV! Deze wordt gehouden op dinsdag 7 februari 2017 om 20:00 uur in ons
paviljoen Baan Eén. De uitnodiging hiervoor heb je separaat ontvangen.
Coy Koopal

JEUGDCOMMISSIE
Voorjaarscompetitie 2017
We zijn weer blij met de vele inschrijvingen voor de jeugdvoorjaarscompetitie. Uit de aanmeldingen
hebben we 2 rode, 3 oranje en 3 groene teams kunnen samenstellen:
Vanaf komend jaar spelen alle jeugdteams op zondagochtend. De groene competitie speelt
gedurende de weken dat ook de volwassen voorjaarscompetitie plaatsvindt De rode en oranje teams
hebben hun speeldata voor en na deze competitie. Uit de kinderen die op de middelbare school
zitten en zich opgaven, konden we 9 teams vormen.
Wafeltoernooi
Op 18 december vond het inmiddels beroemde, door Marell Sports georganiseerde
jeugdwafeltoernooi plaats. Buiten was het koud, maar binnen was het knus en gezellig met al die
rokende en geurende wafelijzers. De opkomst was goed en er werd enthousiast gebakken door vele
ouders. Zelfs een enthousiast jeugdlid bakte mee: Lasse Besling bedankt! Kortom, het was weer een
smakelijk toernooi.
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Vacatures
Nog steeds zoeken wij een voorzitter en secretaris. We zijn een leuke club mensen en kunnen
dringend versterking gebruiken. Vele handen maken nl. licht werk. Aarzel niet langer en geef je op of
bezoek een keer een van onze vergaderingen. Heb je interesse mail dan naar:
jeugdcommissie@genneperparkentennis.nl. Onder clubinformatie op de site vind je meer informatie.

TECHNISCHE COMMISSIE
Interne Zomer Competitie (IZC) 2017
De Interne Zomer Competitie (IZC) zal dit jaar worden georganiseerd in een aaneensluitende periode,
van 3 april t/m 12 juli, op vaste banen. Alle partijen worden vooraf ingepland om 19:00, 20:00 en
21:00 uur op maandag, dinsdag en woensdag. Bij veel aanmeldingen wordt doorgespeeld tot in de
zomervakantie of worden partijen ingepland om 22:00 uur. De partijen duren 1 uur (waarvan 5 min.
inspelen) en worden in poulevorm gespeeld naar sterkte. Seniorleden van iedere speelsterkte
kunnen deelnemen. Zowel in het dames- en herenenkelspel, het dames- en herendubbel als het
gemengd dubbel kan men zich inschrijven tot een maximum van 2 onderdelen. Bij de dubbel- en
mixspelen schrijf je in met een vaste partner. Via een uitnodigingsmail kunnen de leden zich vanaf
begin februari inschrijven voor 1 of 2 onderdelen.
Ophalen nieuwe ledenpasjes
Op dinsdag 21 maart en woensdag 22 maart tussen 19:00-21:30 uur kun je je nieuwe ledenpasje
ophalen in het paviljoen. Deze heb je o.a. nodig om daarna het park mee binnen te kunnen, het
afhangbord te gebruiken en voor competitie en toernooien.
Ophalen KNLTB-competitiepapieren en ballen
Het uitreiken van de KNLTB-competitiepapieren en ballen vindt dit jaar plaats voor junioren op
dinsdag 21 maart om 20:00 uur en voor senioren op woensdag 22 maart tussen 20:00-21:30 uur. Je
kunt dan tegelijkertijd ook je nieuwe ledenpasje ophalen.
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Zondag 2 april: Openingstoernooi
Noteer alvast in je agenda: zondagmiddag 2 april zal het jaarlijkse Openingstoernooi weer
plaatsvinden. Een gezellig toernooitje om de opening van het voorjaarsseizoen te vieren en de laatste
voorbereidingen te treffen voor de KNLTB- en interne competitie.
Beoordeling bespeelbaarheid van de tennisbanen: wanneer worden de banen gesloten?
Ten gevolge van de winterse omstandigheden was ons tennispark recent gesloten. Er bestond binnen
de vereniging bij sommige leden onduidelijkheid over het hoe en waarom van deze maatregel. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het openstellen of sluiten van de gravel- en smashcourtbanen en
daarmee het park. Dit gebeurt alleen als de banen niet bespeelbaar zijn. Wordt er toch gespeeld in
deze situatie dan kunnen de banen schade oplopen.
Er is geen discussie als de banen ondergelopen zijn of bedekt zijn met sneeuw over wel of niet
kunnen spelen. Echter in de situatie dat er sprake is van opdooi, zoals dat onlangs aan de orde was,
hebben sommige leden hier vragen over. De banen kunnen er immers op het oog goed bij liggen. De
gravel- maar ook de smashcourtbanen kunnen in een dergelijke situatie echter schade oplopen. Bij
opdooi (dooi na een langere vorstperiode) betekent dit dat er onder de toplaag (de ingestrooide
kunstgrasmat) geen goede hechting meer is met de nog bevroren onderlaag, die bestaat uit losse
lavadeeltjes. Dit betekent dat bij het bespelen van de baan deze lagen onderling gaan schuiven en er
oneffenheden ontstaan. Er ontstaat ruimte tussen de toplaag en de fundatie. Deze situatie moet ten
alle tijden voorkomen worden, want in tegenstelling tot gravelbanen kunnen smashcourtbanen niet
gerepareerd worden. De kosten van het vervangen van een toplaag bedragen meer dan € 15.000,per baan. Een smashcourt baan, die toch tijdens opdooi bespeeld is, heeft oneffenheden waardoor
de bal een onvoorspelbare opstuit krijgt (en dus eigenlijk ongeschikt is om te tennissen).
Het bestuur heeft het controleren van de toestand en bespeelbaarheid van de tennisbanen
neergelegd bij Hans Gorris en Gerard Karelse. Zij hebben bij andere verenigingen, bij de gemeente
Eindhoven en de KNLTB de nodige kennis verzameld om deze taak goed te kunnen uitvoeren en
functioneren in deze zin als groundsmen binnen onze vereniging, waarbij ze dus ook voor het
onderhoud van de banen verantwoordelijk zijn.
Een bevroren smashcourtbaan, evenals ook een gravelbaan, kan goed bespeeld worden. Op het
moment dat het gaat dooien controleren zij of er gespeeld kan worden. Hiervoor gebruiken ze onder
andere de ‘balproef’ en als het donker is kan met een lamp heel goed beoordeeld worden of de baan
aan het ‘rimpelen/golven’ is.
De opdooi balproef:
Om te controleren of er sprake is van opdooi kan men een tennisbal ongeveer vanaf heuphoogte op
verschillende plaatsen van de baan laten vallen en de opstuit beoordelen. Doe dit op de uitloop van de
banen, omdat het betreden van een baan in een opdooi situatie al schade kan opleveren. Beoordeel of de
bal (vooral de tweede stuit) normaal omhoog komt. Is de stuit duidelijk minder hoog (soms zie je zelfs dat de
bal zijdelings opstuit) en klinkt het dof dan is het niet mogelijk om de baan te bespelen. De fundatie van de
baan functioneert als een soort klankkast voor de opstuit, mits die goed aangesloten is op de toplaag. Het
losraken van de toplaag in een opdooi situatie werkt dan als een soort veer of demper.
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Het is helaas een fabeltje dat tennisbanen en dus ook smashcourtbanen niet kapot kunnen gaan. Zo
is enige tijd geleden een gravelbaan, waarvan de netten naar beneden waren gehaald, behoorlijk
beschadigd door mensen die toch de baan zijn opgegaan. Bij deze daarom nogmaals het dringende
verzoek om banen waarbij het net naar beneden is gedraaid of zelfs is verwijderd, niet te betreden.
In de ‘opdooifase’ nemen Hans en/of Gerard ter plekke de beslissing om de banen of het park te
sluiten. Ook al zijn er zelfbenoemde deskundigen die een andere mening hebben. Onze groundsmen
doen echter alle mogelijke moeite om de banen zo snel mogelijk weer ‘vrij te geven’. Indien nodig
komen ze elke dag de banen checken. Op de website van onze vereniging, op de GPT-app en
binnenkort ook via mail, worden alle leden op de hoogte gesteld van het sluiten het park
(respectievelijk het buiten gebruik stellen van banen) en ook of de banen weer opengesteld zijn.
Bij de ingang van het park kan men op twee borden zien of de gravel- en/of smashcourtbanen
bespeeld kunnen worden. Door het blokkeren van de pasjes voor de toegang tot het park zorgt de
vereniging er ook voor dat leden de banen niet kunnen beschadigen. Maar we vragen ook aan de
leden om zelf na te denken en als er sprake is van opdooi de baan te sparen om de vereniging niet op
onnodige kosten te jagen. In geval van twijfel kan men altijd contact opnemen met Hans of Gerard,
bijvoorbeeld door middel van Whatsapp.

