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Beste leden van Genneper Parken Tennis,
In deze nieuwsbrief bijdragen van de Technische Commissie (Sophie Truijens), een herhaalde oproep
van de jubileum commissie en een bijdrage over de Interne Zomer Competitie (Lex van
Schoonhoven).
Parkkampioenschappen 13-21 juni
Deze week wordt er weer gestreden om de titel van beste speler(s) van de
club, voor jong en oud, en diverse niveaus.
De wedstrijden zijn op maandag t/m vrijdag vanaf 18:00 uur, zaterdag 20
juni vanaf 12.00 uur en zondag 21 juni vanaf 10.00 uur is de grote finaledag.
Kijk op de Banenradar (onderaan op de home pagina) om te zien hoeveel
vrije banen er zijn.
Programma deze week:
Donderdag 18 juni: Dartavond met bitterballen
Vrijdag 19 juni: Feestavond door Marell Sports
Zaterdag 20 juni vanaf 12:00 uur: Belgische dag met typisch Belgische versnaperingen
Zondag 21 juni vanaf 10:00 uur: Londense finaledag met vers fruit en slagroom en
een loterij.
De loterij: op de finaledag 21 juni wordt voor de senioren onder alle
aanwezige deelnemers met een lot een trip naar de ATP World Tour Finales in
Londen verloot voor 2 personen van 20 t/m 22 november, incl. vervoer, toegangskaarten en 2
overnachtingen.
Voor de junioren verloten we maar liefst 10 privélessen van Pim Marell.
Terugblik KNLTB voorjaarscompetitie
Dit jaar deden bij de senioren 54 teams mee aan de KNLTB-voorjaarscompetitie. Vier teams
eindigden op de eerste plaats. Wij feliciteren:
Team Carine vd Boomen, eerste in de 1e klasse Dames 35+ op donderdagmorgen
Team Lydia van Gijn, eerste in de Hoofdklasse Dames 17+* op donderdagmiddag
Team Lars Dijkstra, eerste in de Hoofdklasse gemengd dubbel op vrijdagavond
Team Paul van Dijk, eerste in de 1e klasse Heren 17+ op zaterdagmiddag
Bij de jeugd hebben we de volgende kampioenen: KNLTB voorjaarskampioen GPT1 meisjes t/m 17,
4e klasse: Loes Royakkers, Roos Prinsen, Juul Prinsen, Pomm van der Zandt en Laurine de Steur.
GPT3 jongens t/m 17, 4e klasse: Luuk van de Ven, Nick Adzic, Ben Linssen, Luc Pastoor, Ben Smits en
Thom Smits.
Vooruitblik op de KNLTB najaarscompetitie 2015
Vanaf september worden wij in totaal door 41 teams (inclusief jeugd) vertegenwoordigd in de
KNLTB-najaarscompetitie. Op donderdagmorgen 1 team, op vrijdagavond en zaterdag door maar
liefst 14 teams (gezellig druk), en op zondag 3 senioren- en 9 jeugdteams.
De inloopavond voor het afhalen van de competitiepapieren en ballen is
gepland op woensdag 02 september van 20:00 tot circa 21:30 uur.
Functie Baanbeheer is uitgebreid
De functie Baanbeheer bevatte tot nu toe de reservering van de banen. Onder baanbeheer valt nu
ook de zorg op en rond de baan. Signaleer je verbeterpunten op of rond de tennisbanen op ons
park, geef dit dan door aan onze baanbeheerder Hans Gorris. Hij is vanaf nu het centrale
verzamelpunt voor allerlei gebreken, opmerkingen, suggesties, complimenten en verbeterpunten van
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op en rond onze banen en zal dit doorgeven aan de gemeente of onderhoudsdienst. Het emailadres
is baanbeheer@genneperparkentennis.nl.
<https://webmail.argewebhosting.nl/src/compose.php?send_to=baanbeheer%40genneperparkente
nnis.nl>
oftewel bb@gptennis.nl
<https://webmail.argewebhosting.nl/src/compose.php?send_to=bb%40gptennis.nl>
of h.gorris@upcmail.nl
<https://webmail.argewebhosting.nl/src/compose.php?send_to=h.gorris%40upcmail.nl>
Husselen op maandag- en donderdagavond
Sinds eind april is het husselen op maandag- en donderdagavond op banen 12 t/m 15 zodat er op die
avonden ook vrije smashcourtbanen zijn.
Een week vooruit het aantal vrije banen zien
Met de Banenradar kun je zeven dagen vooruit zien hoeveel vrije banen er zijn. Dit aantal kan
veranderen door bijvoorbeeld incidentele verhuur of uitvallen van lessen.
Hoe verder vooruit des te groter de kans op een verandering. Klik onderaan op de Home-page op
Banenradar.
De laatste doet het licht uit!
Vaak brandt er bij een baan de verlichting nog als er niet meer op gespeeld wordt. Kom je als laatste
van een baan? Doe dan svp het licht uit. Dit kun je aan de bar doorgeven of zelf doen
naast het afhangscherm. Het is zonde van de kosten als het licht onnodig brandt.
Zomergastentoernooi senioren met BBQ: 18 juli
Ben je half juli niet op vakantie, doe dan op zaterdag 18 juli mee met het Zomergastentoernooi!
Gezellige partijtjes dubbelen en mixen waarbij je een introducée mag meenemen. Voor de
liefhebbers is er aansluitend ook nog een BBQ. Noteer dit gezellige evenement alvast in je agenda, de
uitnodiging volgt nog!
Genneper Parken Trophy
Van 23 t/m 30 augustus vindt op ons park het grote open toernooi de
'Genneper Parken Trophy' plaats. Blokkeer deze week alvast in je agenda en
schrijf je in!
Wie gaf die tip?
De ideeënbus werkt! Leden doen er tips in. Heel waardevol. Dit wordt gewaardeerd, maar soms staat
er geen naam op. Graag je naam erbij zetten, dan kan er op gereageerd worden of gevraagd worden
mocht iets niet duidelijk zijn.
Afsluiting voorjaarscompetitie junioren
Zondag 31 mei was de feestelijke afsluiting voor alle junioren die voorjaarscompetitie gespeeld
hebben op woensdag en zondag.
Er was een zeer grote opkomst. De teams werden één voor één naar voren geroepen en er werd
door de coach of iemand van de JC iets over het team verteld.
2 Teams zijn kampioen geworden. Bij de jongens t/m 17 was dat het team met Luuk van de Ven als
captain. Dit team streed om de eerste plaats op ons eigen park tegen de nummer 2 van de poule. Het
kon nog flink spannend worden maar Luuk’s team wist gelukkig met 4-2 te winnen waardoor ze
kampioen werden. Bij de meisjes t/m 17 is het team met Loes Royakkers als captain kampioen
geworden. Ook zij streden op de laatste speeldag op ons park om de titel. Deze titel hadden zij echter
na een kleine 2 uur al op zak na een ruime overwinning.
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Beide teams werden gehuldigd met een prachtige medaille.
Na afloop van de ceremonie werden er flink wat hamburgers op de BBQ gelegd en frites gebakken.
Iedereen liet het zich goed smaken. Het was een geslaagde afsluiting die verliep in een opperbeste
sfeer!
Jubileum
We kunnen nog wel wat beeldmateriaal gebruiken om de historie van tennis op ons sportpark weer
te geven. Stuur ons foto’s van ASV, Genderbeemd, THES, Aktief, de Groentjes en TVGP. Allerlei items
kunnen we gebruiken: Kampioenen van alle tijden, feesten van jubilea, accommodatie(s) van weleer,
actie foto's met houten rackets, het beruchte tenniskamp van groep 7/8, vroegere besturen,
tennisactiviteiten met oud-trainers, etc. etc.
Graag willen we deze oproep onder een zo groot mogelijk ledenaantal verspreid krijgen, ook onder
oud-leden. Heb je mailadres(sen) van oud-leden?
Stuur het door, alvast onze dank, gescand en digitaal naar: jubileum@genneperparkentennis.nl
Wanneer dit niet mogelijk is, mag het per post naar: Wilbert Gooskens, Rielsedijk 23, 5647 LA
Eindhoven.
Verzoek: ga allen op zoek naar kiekjes in oude schoenendozen en op stoffige plaatsen op zolder.
Kopij graag inzenden voor 15 augustus 2015. Gaan wij er een prachtig geheel van maken.
Voor vragen: Monique Bertels: monique.bertels@gmail.com / 0622449919
We kijken uit naar jullie inbreng. Wilbert, Toon en Monique

Interne Zomercompetitie
Ruim een maand na het begin van de Interne Zomer Competitie (IZC) wil de organisatie (Hans Gorris
en Lex van Schoonhoven) het verloop van de IZC graag evalueren. In totaal hebben zich 150
deelnemers aangemeld welke als volgt over de disciplines zijn verdeeld:






in het herenenkel: vier groepen van gemiddeld zeven deelnemers,
in het damesenkel: drie groepen van zeven deelneemsters,
in het herendubbel: vier groepen van zeven koppels,
in het damesdubbel: twee groepen van acht koppels en tenslotte
in het gemengd dubbel: vier groepen van zes of zeven koppels.

Op dit moment is duidelijk dat de competitie redelijk goed loopt met de (te verwachten?)
aanloopproblemen i.v.m. het feit dat dit het eerste jaar is dat deze vorm van een interne competitie
wordt georganiseerd. Als problemen noemen we de communicatie, het te dicht op elkaar zitten van
de partijen, de onduidelijkheid over het verzetten van de partijen, het eenzijdig verzetten en
problemen met het invullen van de uitslagen. Ook wordt genoemd het vaak te ver uit elkaar liggen
van de gereserveerde banen.
Door volgend jaar de partijen over een langere periode te verdelen (april t/m oktober 2016) wordt
voorkomen dat de partijen te kort op elkaar worden gepland. Een van de uitgangspunten is daarbij
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dat nooit twee partijen op een dag zullen worden gespeeld, en dat je ongeveer 1x per week speelt.
Ook zullen volgend jaar alleen banen gereserveerd worden die naast elkaar liggen om het
competitiegevoel te versterken en is de organisatie van plan om de late partij van 22 uur te laten
vervallen. Tenslotte streven we er naar om de competitie een maand eerder te laten beginnen, dat
wil zeggen begin april.
Hoewel het aantal van 150 deelnemers zeker niet tegenvalt voor het eerste jaar hoopt de organisatie
door de aangekondigde veranderingen volgend jaar nog meer deelnemers enthousiast te kunnen
maken.

