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Beste leden van Genneper Parken Tennis,
In deze nieuwsbrief bijdragen van de Commissie Vrijwilligers en Nieuwe Leden (Jeanne Hagen), de
Sponsorcommissie (Paul Slaats) en de Technische Commissie (Sophie Truijens).

COMMISSIE VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN
Topvrijwilliger mei 2015: Henk Kettelarij

Hij werd net niet de beste penningmeester van het land. Maar een hele goede is het wel: onze
penningmeester Henk Kettelarij. Henk vervult als penningmeester een belangrijke rol binnen het
bestuur van GPT. Hij besteedt gemiddeld 4 tot 8 uur per week aan deze vrijwilligerstaak. Door zijn
vrijwilligerswerk voelt Henk zich veel meer betrokken bij de club en leert hij er veel mensen kennen.
Gelukkig vindt Henk ook nog tijd om af en toe te tennissen. Naast de sportieve prestaties gaat het
daarbij vooral om de gezelligheid. Vanwege het gezelligheidsaspect speelt Henk liever dubbel- dan
enkelspel. Zijn leukste tenniservaring? Een tennisvakantie op Mallorca. Zijn beste tennisprestatie?
Die komt er aan!
Tennissen op een prachtig park. Een gezellige nazit in ons supermooie paviljoen? Wat kan Henk zich
als speler en vrijwilliger nog meer wensen? “Dat nog meer leden zich als vrijwilliger in gaan zetten
voor de vereniging. Dan wordt het allemaal nog beter”
Heb je interesse om een rol als vrijwilliger te spelen? Maak je interesse kenbaar door een mail te
sturen naar vrijwilligers@genneperparkentennis.nl.
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SPONSORCOMMISSIE
We willen in deze nieuwsbrief 1 sponsor onder de aandacht brengen:
Antonio’s
Kom genieten van Italiaanse specialiteiten bij Antonio's op de Dommelstraat 16 te Eindhoven. In de
lente en zomer kan dit ook heerlijk buiten op het terras. U kunt terecht van maandag t/m zondag van
17.00 - 22.00 uur. Kijk ook eens op de website van Antonio's: www.antonios.nl
Clubsponsoring en nieuwe leden sponsorcommissie
Uiteraard kun je ook sponsor worden van de club en komt je naam in het clubhuis van BAAN 1: de
club van 50. Een donatie van € 50,-- per jaar en je bent ook lid van de club van 50. Je kunt je hier
opgeven: bestuuralgemeen@gptennis.nl.
Voor vragen over de sponsormogelijkheden en -meldingen in deze nieuwsbrief kun jullie terecht bij
Eelco Bergsma, Fons Weijtens en Paul Slaats of kijk op onze website waar we de sponsorpresentatie
hebben geplaatst. Hier staat o.a. ook het winddoekpakket op van € 500,- per jaar dat beschikbaar is
totdat alle banen hiermee bezet zijn.
Tevens zoeken we nog nieuwe leden voor de sponsorcommissie. Je kunt je aanmelden bij Paul Slaats
(06-52508044).

TECHNISCHE COMMISSIE
Competitieafsluiting 30 mei
Voor de afsluiting van de KNLTB voorjaarscompetitie op zaterdag 30 mei zoeken we nog mensen die
(in overleg met de TC) bereid zijn een deel van de organisatie hiervan op zich te nemen.
Zonder vrijwilligers geen evenementen. Ben jij bereid om mee te helpen, neem dan contact op met
Frank Mertens of Jan Willem Biezenaar (tc@gptennis.nl).
Inschrijven KNLTB Najaarscompetitie
Men kan zich nog t/m 29 mei inschrijven voor de KNLTB Najaarscompetitie 2015. Inschrijven kan
alleen als team (minimaal 3 personen) en via de website. Ga naar Tennissen/Competitie/KNLTB
(Jeugd of Senioren) en daar vindt u de nodige informatie (bij KNLTB Senioren) en de inschrijflink.
Gewoonlijk gaat het om 7 speeldagen.
Wijzigingen ten opzichte van najaarscompetitie 2014:







Er zal meer aandacht worden besteed aan het verkorten van de reisafstanden.
In de avondcompetities geldt bij iedere partij een wedstrijdtiebreak (10
punten) als vervangende beslissende (derde) set.
Voor junioren die niet op zondag kunnen (of mogen) spelen, bieden wij met
ingang van de Najaarscompetitie 2015 de competitiesoort Gemengd 11 t/m 17
jaar (ME-JE-GD-MD-JD) op zaterdag aan. De overige jeugdcompetitiesoorten
worden op zondag aangeboden.
Dit jaar kunt u kiezen tussen twee soorten Heren- en Damescompetitie op
zaterdag: een vorm met 4 enkels en 2 dubbels of 2 enkels en 3 dubbels.
Uit onderzoek is gebleken dat er bij de 17+ en 35+ competitiesoorten in
het najaar bijna geen verschillen waren op het gebied van leeftijd. Om
versnippering – en daarmee de kans op grotere reisafstanden – te voorkomen,
zullen we in de editie van 2015 alleen 17+ aanbieden.
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Vrijdag 5 juni Roland Garros dubbeltoernooi
Op vrijdagavond 5 juni vanaf 19:00 organiseert Marell Sports een Roland Garros dubbeltoernooi voor
senioren en junioren vanaf 15 jaar. Meerinformatie over inschrijven volgt nog maar reserveer deze
datum alvast in je agenda!
Parkkampioenschappen 13 t/m 21 juni
Van 13 t/m 21 juni 2015 zullen de Parkkampioenschappen weer plaatsvinden,
voor jong en oud. In het eerste weekend (13/14 juni) zullen voornamelijk de
basisschoolkinderen aan bod komen. Er zal gespeeld worden in talrijke categorieën. Wedstrijden
beginnen door de week om 18:00 uur en de laatste partijen gaan rond 21:00 uur de baan op.
We houden de sfeer erin met diverse thema´s, met op:





Donderdag 18 juni: Dartavond met bitterballen
Vrijdag 19 juni: Feestavond door Marell Sports
Zaterdag 20 juni: Belgische dag met typische Belgische versnaperingen
Zondag 21 juni: Londense finaledag met vers fruit en slagroom en een loterij

Als klap op de vuurpijl verloten we op de finaledag voor de senioren een trip naar de ATP World Tour
Finales in Londen voor 2 personen van vrijdag 20 t/m zondag 22 november, inclusief vervoer,
toegangskaarten en 2 overnachtingen. Voor de junioren verloten we maar liefst 10 privélessen van
Pim Marell.
Inschrijven kan via de link in de uitnodigingsmail of via de website
(www.genneperparkentennis.nl).
Interne Zomer Competitie (IZC)
De wedstrijden van de IZC zijn inmiddels gepland en zijn na inloggen te zien op de website. Het
verzetten/opnieuw inplannen (P) of invoeren van de uitslagen (U) dient iedereen zelf te regelen. Bij
het invullen van de partijuitslag kun je kiezen uit diverse standen per set. De stand 6-5 staat
daar echter niet bij. Als deze stand zich voordoet moet men de optie 7-6 nemen.
Banenradar live
In de vorige nieuwsbrief stond dat er aan een Banenradar werd gewerkt. Inmiddels werkt deze en is
bij Banenstatus onderaan op de home-pagina te vinden. Klik daar op De Banenradar en je ziet van
drie dagen per half uur het actuele aantal vrije banen. Het is de bedoeling dat dit zeven dagen
worden. Iedereen kan nu zien wanneer er veel of weinig vrije banen zijn. Met deze Banenradar
hebben we een sterk middel om het aantal vrije banen te zien. Ga er maar eens kijken.
In de Nieuwsbrief van juli 2014 stonden vier verbeterpunten m.b.t. het aantal
vrije banen. Dit waren:
1. Mededelingen bij de Banenstatus onderaan op de homepagina
2. Bij het afhangsysteem en liefst ook op onze site een overzicht met het
aantal vrije banen op verschillende tijdstippen van alle dagen
3. Een soort banenradar waarmee de leden in de toekomst kunnen zien hoeveel
vrije banen er zijn (zie afbeelding op volgende pagina)
4. Verlichting op banen 16 en 17
Deze zijn nu alle vier gerealiseerd. Punt 2 is arbeidsintensief en niet
100% actueel. Met de komst van de Banenradar is het belang van dit punt
minder geworden.
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VVC start op 6 juli
De Veldhovense Veteranen Competitie is een competitie voor 55+ herenteams van verenigingen in
de regio op zes maandagen vanaf 6 juli a.s. GPT-teams spelen thuiswedstrijden ‘s middags en
uitwedstrijden ‘s morgens of ’s middags (afhankelijk van de tegenstander). De wedstrijden
bestaan uit vier heren dubbels (max. 2 sets) zonder tie-break. We zijn weer uitgenodigd. Op dit
moment is er één GPT-team. Elke 55+ heer kan zich opgeven via onze site, het liefst als team. George
Solleveld is onze contacpersoon.

