mei 2016
Beste leden,
In deze nieuwsbrief bijdragen van de jeugd- en technische commissie en uitnodigingen voor de
Parkkampioenschappen junioren en senioren.

JEUGDCOMMISSIE
Parkkampioenschappen junioren 2016
Beste jongens en meisjes,
Van zaterdag 11 t/m zondag 19 juni worden er weer de Parkkampioenschappen gehouden op ons
tennispark. Je kunt weer meedoen in meerdere categorieën. Ook dit jaar zullen er weer mooie
prijzen verloot worden op de finaledag tijdens de prijsuitreiking van de Parkkampioenschappen.
Denk aan privélessen, horloges of shirtjes van Marell Sports. Aarzel niet en schrijf je meteen in via
onderstaande link. Moedig ook je competitie en/of trainingsmaatjes aan zich in te schrijven. Wij
hebben er zin in en we hopen jullie ook!
Inschrijflink
Vacatures
De jeugdcommissie zoekt versterking. De uren die de vacatures beslaan, verschillen sterk, maar je
hebt het ook zelf in de hand. Heb je dus nog een uurtje over per week? Zelfs dan kunnen we je
gebruiken! De jeugdcommissie zoekt per direct een secretaris.
Vind je het leuk om actiever bij de Jeugdcommissie betrokken te zijn? De jeugdcommissie heeft een
vacature voor de functie van secretaris. Taken bij de jeugdcommissie liggen onder andere rondom
het maken van de agenda en notulen en het uitwerken hiervan, het opstellen van to-do lists en het
maken van het stukje in de nieuwsbrief. Vind je het leuk om te schrijven, niet alleen voor
volwassenen maar ook voor de jeugd, dan zoeken we jou! Natuurlijk is het ook leuk als je het leuk
vindt om te helpen bij activiteiten, maar niks is een vereiste.
Ook zoekt de jeugdcommissie per juli/augustus 2016 een voorzitter!
Zoals de term al zegt, de jeugdvoorzitter zit de vergaderingen voor van de jeugdcommissie. Ook is de
JC-voorzitter de lijn naar het bestuur en bezoekt dus ook de bestuursvergaderingen. Beslissingen die
hier worden genomen, moeten worden doorgevoerd in de jeugdcommissie. De communicatie
hierover verloopt via jou. Ook is het bijhouden en beantwoorden van de mail jouw taak. Jij bent
het contactpersoon voor de jeugdleden. Natuurlijk besteed je taken uit aan de commissieleden, die
zij beter kunnen oplossen. Ben je een organisatorisch sterk en vind je het leuk om mee te denken hoe
je tennis voor jeugdleden zo leuk mogelijk kan maken binnen onze vereniging? Laat het dan weten en
mail naar jeugdcommissie@genneperparkentennis.nl!
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Graag attenderen/herinneren we onze jeugdleden op een aantal leuke activiteiten die nog gepland
staan tot de zomervakantie:
Zondag 5 juni, 18 - 20uur: Afsluiting competitie voor middelbare scholieren en groene competitie
Eventuele kampioenen zullen dan natuurlijk gehuldigd worden. De coaches van de teams vragen wij
dit ook bij hun team bekend te maken en tijdens de afsluiting van de competitie iets te willen
vertellen hoe de competitie van zijn of haar team verlopen is. Net als vorig jaar zal er een
overheerlijke BBQ georganiseerd worden. Geef je op voor deze afsluiting bij: Ien Vercauteren:
ien.gptennis@gmail.com
Woensdag 8 juni, 13 - 19.30uur: Bezoek aan Grastoernooi Ricoh Open Rosmalen: Kids Day
Heb je altijd al eens naar een echte tenniswedstrijd willen gaan? Dan heb je NU de kans! Uiteraard
gaan we naar tenniswedstrijden van TOPspelers kijken, maar er worden die middag nog veel andere
leuke activiteiten georganiseerd door de KNLTB waar de kids aan deel kunnen nemen. Voor meer
informatie kijk op: http://ricoh-open.nl/ . Na afloop eten we met elkaar frietjes bij GPT. Schrijf je in
via de link in de mail die je op 14 mei jl. van ons hebt ontvangen.

TECHNISCHE COMMISSIE
4 juni BBQ afsluiting KNLTB-voorjaarscompetitie
Zaterdagavond 4 juni is er een feestelijke afsluitingsavond van de KNLTB-voorjaarscompetitie met
BBQ en huldiging van de kampioenen. Inschrijven voor de BBQ dient per team (met eventuele
tegenstanders) te gebeuren vóór 29 mei via de website en kost €10 p.p. Het bedrag zal dan per team
via incasso verrekend worden.
Roland Garrostoernooi vervalt
Het Roland Garrostoernooi 3 juni vervalt helaas omdat er op die avond nog vrijdagavondcompetitie is
en de week erna al de parkkampioenschappen voor de deur staan.
Bericht van de IZC Interne Zomer Competitie
We zijn nu halverwege de IZC maar er moet helaas worden geconstateerd dat de voortgang tot nu
toe veel te wensen over laat. Van de 395 te spelen partijen zijn er slechts 82 gespeeld en dat is maar
20% van het totaal. Voor alle duidelijkheid: er moet dus 80% van alle partijen nog in de tweede helft
van de IZC worden afgewerkt! Het slechts scoort wat dit betreft het herendubbel waar maar 10 % tot
nu toe is gespeeld en het beste doen de dames het in het enkelspel waar al 30 % is gespeeld. De
reden tot dit alles is dat veel partijen van april en mei zijn verzet naar juni en juli en ook dat nog heel
wat partijen tijdelijk uit het schema zijn gehaald in afwachting van een nieuwe speeldatum. Het
verzoek aan iedereen die het betreft zo snel mogelijk de partijen naar een nieuwe data te
verplaatsen dit uiteraard in overleg met de tegenstanders. Als je hier te lang mee wacht zijn er geen
data meer beschikbaar. Nog een laatste hartekreet: als je nu al weet dat een bepaalde partij niet
door kan gaan moet je meteen deze partij uit het schema halen door op de oranje P te klikken,
daarna op "verwijder de planning van deze wedstrijd" en tenslotte op "planning vastleggen". Door dit
te doen komt de gereserveerde tijd vrij voor andere deelnemers die hun partij willen verplaatsen.
Op de finaledag van het parkkampioenschap zijn per ongeluk wedstrijden gepland tussen 12 en 2
uur. De organisatie verzet deze wedstrijden.
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PARKKAMPIOENSCHAPPEN
Van zaterdag 11 t/m zondag 19 juni vinden de Parkkampioenschappen van GPT weer plaats.
Reserveer deze week meteen in je agenda!
De Parkkampioenschappen zijn voor jong en oud. In het weekeinde van 11/12 juni zullen
voornamelijk de basisschoolkinderen aan bod komen. Er zal gespeeld worden in talrijke categorieën.
Hoeveel dit er uiteindelijk zullen zijn, is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Doordeweeks zullen
de wedstrijden om 18.00 uur beginnen. De laatste partijen gaan rond 21.00 uur de baan op.
Ook dit jaar organiseren we weer de nodige thema-avonden en dagen. Met op de vrijdagavond de
spetterende feestavond door Marell Sports, op de zaterdag de Londense dag met vers fruit en
slagroom en op zondag met het thema: “Ik hou van Holland”, spannende finales, de welbekende
loterij en huldigingen van de kampioenen.
Voor de donderdagavond zijn we nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die invulling aan deze
avond willen geven. Laat jullie fantasie de vrije loop, niets is ons te gek. Uiteraard is hier budget voor
beschikbaar gesteld. Ben je niet zo creatief maar wil je wel graag helpen op zo’n dag of avond, dan
ben je natuurlijk bijzonder welkom. Als er weer gegadigden zijn die op zaterdag en/of zondag van het
finaleweekend hapjes willen maken om uit te delen, houden wij ons aanbevolen. Ideeën kunnen
gestuurd worden naar:
Ronnie Maat: mr_maat@hotmail.com
Ien Vercauteren: ien.gptennis@gmail.com
Ook dit jaar worden er net als vorig jaar weer exclusieve prijzen verloot. Zorg er dus voor dat je met
je lot aanwezig bent bij de loterij. Meedoen aan de Parkkampioenschappen en aanwezig zijn tijdens
de prijsuitreiking op de finaledag betekent kans op één van deze mooie prijzen. Aarzel daarom niet
en schrijf je direct in via onderstaande link en geef je op voor één of meerdere categorieën.
Inschrijflink
Parkkampioenschappen: tossen/husselen vervalt op 13 en 16 juni
De wedstrijden van onze Parkkampioenschappen beginnen op maandag t/m vrijdag vanaf 18.00 uur.
Hierdoor vervalt het tossen/husselen op maandagavond 13 juni en donderdagavond 16 juni.
Groot onderhoud banen
De all weather banen krijgen in juni of juli groot onderhoud. Als het mee zit met mooi droog weer is
een blok van twee banen in 1 dag klaar, maar houd even voor de zekerheid twee dagen aan. Daarna
ligt er natuurlijk veel los materiaal los op de baan wat weer ingeveegd moet worden. We moeten
veel vegen en het zal een aantal dagen duren voordat alle infill weer goed tussen de vezels zit en de
bal weer goed gaat stuiteren. Voordat we weer optimaal tennis kunnen spelen zijn we zeker een
week verder.

