september 2015
Beste leden,
De zomerperiode is voorbij en we hebben weer een goed gevulde nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief
bijdragen van onze voorzitter Coy Koopal, de commissie vrijwilligers en nieuwe leden (Jeanne
Hagen), de Technische en Jeugdcommissie (Sophie Truijens), de Sponsorcommissie (Paul Slaats), een
oproep van één van onze leden (Ruud Visschers) en een oproep om op GPT te stemmen in de
verkiezing van Leukste Sportvereniging van Eindhoven (Erwin Wolters).
VAN DE VOORZITTER
Bardiensten
De bardiensten worden gedaan door ons allemaal, met slechts 2 bardiensten per persoon per jaar.
Daarom kunnen we altijd iets drinken wanneer we al dan niet voldaan van de tennisbaan af stappen.
Nu zijn junioren-, 70+, bestuurs- en commissieleden vrijgesteld van bardiensten. Anderen kunnen de
bardiensten afkopen. Van dit geld kunnen vrijwilligers worden betaald. De vrijwilligersvergoeding is
echter aan een maximumbedrag per jaar gebonden. Dit jaar hebben 527 leden hun bardiensten
afgekocht. 10 vrijwilligers zitten inmiddels aan hun maximale vrijwilligersvergoeding. Wanneer er
geen nieuwe vrijwilligers worden gevonden of er geen leden zijn die tegen een kleine vergoeding
extra bardiensten willen doen, lopen we het risico dat de bar niet meer op alle dagen bezet is.
Daarom doe ik een oproep:




wie wil extra bardiensten doen tegen een kleine vergoeding?
wie kent een vrijwilliger die bardiensten wil tegen een vrijwilligersvergoeding?
wie wil deelnemen aan een werkgroep die een advies wil formuleren voor een andere
bardienstregeling?

Geïnteresseerden kunnen hun reactie sturen naar voorzitter@genneperparkentennis.nl.
VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
GPTrophy-team: topvrijwilligersteam september 2015
Luc Verhoeven: topvrijwilliger september 2015
Eind augustus is op ons mooie tennispark weer het jaarlijks terugkerende grootse tennisevenement,
de Genneper Parken Trophy, georganiseerd. Daarbij is een heel team van onze clubvrijwilligers actief
geweest. Dankzij de inzet van Luc, Kirsten, Edith, Bart, Erit, Peter, Niels, Edwin en Marcel, de
medewerking van een groot aantal vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichtten en de
geweldige food- en beverageservice van de barcommissie en de barmedewerkers, is de Genneper
Parken Trophy 2015 weer een enorm succes geworden. Chapeau voor iedereen die daar zijn of haar
bijdrage aan heeft geleverd.
Eén lid van het GPTrophy-team willen we deze maand extra in het zonnetje zetten. Dat is Luc
Verhoeven, een jong seniorlid dat op meerdere fronten actief is als vrijwilliger voor de club. Niet
alleen bij het organiseren van de GPTrophy maar ook bij de Parkkampioenschappen. Hij organiseert
zelfs een ‘eigen’ toernooi, het 80s-90s toernooi. Dat vrijwilligerswerk vindt Luc zo leuk omdat hij
graag met mensen werkt en zich als vrijwilliger erg gewaardeerd voelt. Zelfs vergaderen met
vrijwilligers is verre van saai. Leuke verhalen en een drankje achteraf maken de vergaderingen
aangenaam. Van het werken met (tennis)mensen wil Luc zijn beroep maken; hij gaat dit jaar
beginnen met Tennisleraaropleiding A. Wie weet zien we hem in toekomst als trainer bij GPT.
Luc is zelf een goede en fanatieke tennisser, die graag wint maar ook goed tegen zijn verlies kan. Tien
minuten na een verloren partij is hij weer klaar om de volgende te winnen. Hij is beter in de dubbel
dan in de single en vindt dubbelen ook leuker omdat hij daar meer tactiek in kwijt kan.
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Zijn mooiste tenniservaring is een bezoek aan de finale van Roland Garros deze zomer. Hij zag daar
Wawrinka winnen van Djokovic met schitterend spel van beide kanten.
Voor schitterend tennisspel kun je volgens Luc ook gewoon terecht op de Aalsterweg. In het Atoernooi dat eind augustus overdag wordt gehouden, speelt de top van Nederland. Luc moedigt
iedereen aan daarnaar te gaan kijken.
Over één onderdeel van GPT is Luc minder enthousiast. Dat zijn de twee Frenchcourtbanen. Hij zou
graag zien dat daar twee gravelbanen voor in de plaats komen. Ben je door het enthousiasme van
deze jonge topvrijwilliger ook aangestoken om vrijwilligerswerk te gaan doen? Laat dat dan weten via
vrijwilligers@genneperparkentennis.nl.
TECHNISCHE EN JEUGDCOMMISSIE
TER HERINNERING; de laatste doet het licht uit!
Regelmatig brandt er nog licht terwijl er niet meer wordt gespeeld. Doe het licht s.v.p. uit als je de
laatste bent. Doe dit zelf naast het afhangscherm of geef dit door aan de bar. Het is zonde van de
kosten en energie als het licht onnodig brandt.
KNLTB Najaarscompetitie
Inmiddels is de KNLTB Najaarscompetitie gestart. Hierdoor zijn de banen t/m 25 oktober op vrijdag-,
zaterdag- en zondag tot het eind van de middag drukker bezet. Kijk op de Banenradar voor het
actuele aantal vrije banen. In de KNLTB-app kun je de actuele standen en speeltijden checken van de
teams die jij wil volgen. Tot slot: let bij het vragen van invallers op de spelregels volgens het
competitiereglement.
Interne Zomer Competitie
Op dit moment zijn meer dan de helft van de wedstrijden achter de rug. Plan zo snel mogelijk de
openstaande partijen want de tijd tot 28 oktober is beperkt en de beschikbare data worden nog
schaarser vanwege de najaarscompetitie. Bekijk en plan je wedstrijden op de website onder
'Tennissen  Competitie  Interne Zomer Competitie'.
Slepen smashcourt-banen
Bij het al dan niet slepen van smashcourt-banen moet men rekening houden met de vochtigheid van
de baan. Het komt er op neer dat het niet wenselijk is smashcourt-banen te vegen als ze nog nat zijn
na een regenbui. Door het vocht blijven niet alleen het zand maar ook ongerechtigheden aan het
sleepnet hangen die liever niet verder verspreid dienen te worden over de baan. Bij droge banen is
dit veel minder het geval en zodoende kunnen de banen dan wel gesleept worden, al is het maar om
de afdrukken van de bal op de baan in de volgende partij te kunnen zien.
Gravelbanen langer open
De gemeente heeft laten weten de gravelbanen open te houden zolang de weersomstandigheden dit
toelaten. Dit betekent dat de tossers op maandag- en donderdagavond ook nog na 1 oktober vier
banen hebben.
Verbeteringen op en rond de banen
Mogelijk hebt u de verbeteringen op en rond de baan al opgemerkt. Er zijn vier nieuwe telramen
geplaatst. Volgend jaar volgen de andere banen. De prullenbakken zijn verplaatst zodat er vanaf de
banken een beter zicht op de baan is.
Op de meeste banen zijn nieuwe sleepnetten en haken om deze netten aan op te hangen. De andere
banen volgen. Graag de netten ophangen. Nu het vochtiger wordt blijven de netten langer goed en
ziet het er netjes uit.
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Stuur opmerkingen of suggesties m.b.t. zaken op en om de baan naar Hans Gorris, bb@gptennis.nl.
Inschrijven tennistrainingen
Tot eind september kunt u zich nog inschrijven voor de najaarstrainingen, welke zullen plaatsvinden
van begin november tot begin april. Genneper Parken Tennis biedt keuze uit twee
tennisscholen: ‘Anne Roorda’ of ‘Marell Sports’. Beide tennisscholen bieden hetzelfde lespakket aan
tegen dezelfde tarieven. Op onze website vindt u meer informatie over het aanbod van beide
tennisscholen en de link om in te kunnen schrijven. Gebruik bij het inschrijven de naam die op uw
pasje staat om vergissingen te voorkomen. Gezien het groeiend aantal lessers beraadt het bestuur
zich op een oplossing voor het geval er te weinig lesbanen beschikbaar zijn.
Toernooien
Van 23 t/m 30 augustus was de Genneper Parken Trophy op ons park. Nederlandse toptalenten en
recreanten streden voor de eerste plaats en punten. Er waren meer deelnemers dan vorig jaar,
waardoor er een gezellige drukte was. Door de aankleding, de inzet van de leden van de GPTrophy,
die van de Paviljoencommissie en het mooie tennis was het een geslaagd toernooi. Met dank aan
allen die aan dit succes hebben bijgedragen!
Zondag 6 september was het Ouder-Kind-toernooi. Met een recordaantal deelnemers. Door
sommigen het gezelligste toernooi van het jaar genoemd. De goede organisatie, het recordaantal
deelnemers en het mooie weer hebben daar zeker aan bijgedragen. Dank aan de organisatoren Roel
Linssen en Sander Klein Obbink.
De volgende toernooien zijn op 8, 13, 21 en 29 november gepland. Kijk op de Actueel  Agenda en
reserveer de data alvast in uw agenda.
Interne wintercompetitie (IWC)
De TC organiseert ook deze winter de IWC. Een competitie van meer dan 20 jaar oud. De laatste IWC
was op de vrijdagavond, hetgeen wat reacties heeft los gemaakt. De TC probeert de wensen van de
deelnemers zoveel mogelijk te combineren met de wensen van leden die niet aan de IWC mee doen.
vullen. Kijk op de website onder Tennissen  Competitie  Interne Wintercompetitie voor meer
informatie.
Te kort tijdsblok afgehangen
Regelmatig blijken leden niet in de gaten te hebben dat ze een korte tijd
afhangen met het gevolg dat ze eerder van de baan moeten. Zoals in het
voorbeeld hiernaast. En dat geeft teleurstelling.
Het systeem controleert hierop, maar er blijkt een foutje in te zitten
waardoor deze controle eraf en toe doorheen glipt.
Let op: het afhangsysteem laat bij het afhangen niet duidelijk zien dat banen
gereserveerd zijn. Dit is wel goed te zien als je je pasje nog niet door de lezer
hebt gehaald. Let dus goed op dat je voor een heel tijdslot afhangt.
Najaarscompetitie jeugd
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Ook voor de jeugd is de najaarscompetitie weer begonnen. De Tennis Kids World Tour voor de
basisschool jeugd heeft 1 rood team, 4 oranje teams en 2 groene teams. Van de middelbare school
jeugd die op zondag spelen, zijn er 9 teams die mee doen. We wensen iedereen veel tennisplezier.
Zet hem op dit najaar!! De jeugdcommissie is druk bezig om voor alle competitiespelende kids weer
shirts te regelen. Ze zijn in de maak, het lukte helaas niet om alles op tijd rond te krijgen maar we
hopen en verwachten dat het nu niet lang meer duurt. Zodra we hier meer informatie over hebben
zullen we de teams informeren.
Activiteitenkalender jeugd:
Zondag 25 oktober, ‘s-middags: Afsluiting najaarscompetitie voor de 2 groene teams en de 9 teams
die op zondag spelen.
Vrijdag 13 november, 16.30-19.30 uur: GLOW (hussel)toernooi voor alle jeugdleden. Je wordt op
niveau/leeftijd ingedeeld. Avondeten inbegrepen! Later hierover meer.
SPONSORCOMMISSIE
Spaar mee voor Genneper Parken Tennis bij Jan Linders van 14 september t/m 11 oktober 2015
Dit jaar mag onze club weer meedoen aan de Club Spaar actie van de Jan Linders (Aalsterweg). Vorig
jaar hebben we ook deelgenomen en dat leverde uiteindelijk iets meer dan € 900,- op. De actie loopt
van 14 september tot en met 11 oktober. Tijdens deze periode krijgt iedere klant bij iedere 10 euro
aan boodschappen één munt. Iedere munt die de vereniging in haar buis ontvangt, levert één euro
op. We hebben 100 speciale sponsormunten gekregen. Tegen inlevering van deze sponsormunt
vertienvoudig je het aantal munten dat je krijgt per iedere 10 euro aan boodschappen! Deze speciale
sponsormunten zijn verkrijgbaar aan de bar van onze tennisvereniging.
Als onderdeel van deze actie gaan we met medewerking van Marell Sport een activiteit verzorgen bij
Jan Linders. Deze staat gepland op zaterdagmiddag 26 september van 14.00 - 18.00 uur. Net als vorig
jaar gaan we een mini-tennisveldje maken op de parkeerplaats. Ook gaan we een tennismuur maken
en het winkelend publiek aanspreken. Wil je hieraan deelnemen geef je op vóór 24 september bij
Paul Slaats: plbslaats@gmail.com.
Avond voor sponsoren en potentiële sponsoren op woensdag 7 oktober 2015
Al onze bestaande en potentiële sponsoren nodigen wij op 7 oktober uit om deel te nemen aan een
tennisclinic welke aangeboden wordt door Marell Sport. We starten om 20.00 uur en sluiten af om
22.30 uur en zorgen uiteraard voor een hapje en een drankje.
In 2016 willen we één hoofdsponsor werven voor het tennistoernooi Genneper Parken Trophy en
alle top-50 spelers van Nederland benaderen om deel te nemen. Deze hoofdsponsor kan zich dan
prominent vertegenwoordigen op het toernooi van 2016, welke ook haar naam mee gaat dragen.
Daarnaast zoeken we ook een aantal sponsoren die zich, net als de hoofdsponsor, met hun
activiteiten mogen laten zien tijdens het toernooi en gasten mogen uitnodigen op de finaledag.
Uiteraard geven we ook andere sponsoren de mogelijkheid om zich te presenteren en zijn blij met
elke manier van sponsoring, ook in andere vormen dan een financiële vergoeding. Denk aan een
tuincentrum die onze plantenbakken gaat verzorgen, een bedrijf dat mooie banken, scorebordjes of
een betonnen tennistafel levert voor buiten en zijn/haar naam hierop mag zetten. Volop
mogelijkheden die we graag willen bespreken. Wellicht polsen bij de organisatie waar je zelf werkt of
misschien wel eigenaar van bent. Een mooie kans om je te profileren binnen de club!

Graag uiterlijk 1 oktober een reactie wie we mogen verwelkomen op 7 oktober 2015 middels een
reactie naar plbslaats@gmail.com of bellen met Paul Slaats: 06-52508044. Je krijgt dan een
bevestiging om deel te nemen aan de tennisclinic met hapje en drankje. Mocht je een potentiële
sponsor aandragen, die ook uiteindelijk sponsor wordt, dan ontvang je een leuke attentie.
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Actie van der Valk om fit te worden/te zijn
Voor al onze leden biedt onze sponsor van der Valk Sport & Wellness een kennismakings aanbod tot
eind oktober 2015 (dus vóór 1 november 2015 starten) op vertoon van de KNLTB ledenpas 2015 van
Genneper Parken Tennis:




All-in onbeperkt sporten € 54,50 i.p.v. € 109,50 voor 3 maanden*
All-in 1x per week sporten € 39,75 i.p.v. € 79,00 voor 3 maanden*
Zwemabonnement 1 persoon € 44,00 i.p.v. € 88,00 voor 3 maanden*

*: In 2013/2014 geen clublid geweest bij Toucan Sport en Wellness

Aanmelden kan bij de receptie van Toucan Sport & Wellness, Aalsterweg 322 te Eindhoven, telefoon
040-2124625.
De club van 50
Uiteraard kun je nog steeds sponsor worden van de club en komt je naam, bedrijf of tennisteam 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.
Er zijn 2 leden toegevoegd aan de sponsorcommissie, te weten Niels Beckers en Michiel Jongmans.
Voor vragen over de sponsormogelijkheden en -meldingen in deze nieuwsbrief kunnen jullie ook
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
en is beschikbaar tot alle banen hiermee bezet zijn.
KWF KANKERFONDS EN DLL MARATHON EINDHOVEN
Zoals wellicht bekend vindt op 11 oktober 2015 vindt de 32e editie van DLL Marathon Eindhoven
plaats en dit jaar voor het eerst is KWF Kankerfonds, afdeling Eindhoven partner geworden van de
Marathon. Dit jaar mogen we als KWF Eindhoven 30 startbewijzen gratis weggeven en kan er
worden meegelopen voor KWF Kankerbestrijding, op verschillende disciplines. (10 km, halve en
hele marathon).
Via het starten van een eigen subactie op https://acties.kwf.nl/, kan deze sportieve uitdaging worden
gekoppeld aan een sponsorloop om zo een financiële bijdrage te leveren aan KWF.
VERKIEZING LEUKSTE SPORTVERENIGING
De Verkiezing van de Leukste Sportverereniging (http://www.leukstesportvereniging.nl/home ) is
gestart. Er kan tot en met 11 oktober 2015 op Tennisvereniging Genneper Parken gestemd worden
via www.leukstesportvereniging.nl. Bij de Verkiezing van de Leukste Sportvereniging kan er gratis
gestemd worden (http://www.leukstesportvereniging.nl) via e-mail en Facebook.
Daarnaast kan men stemmen per SMS door middel van een persoonlijke SMS-code. Via deze link
(http://www.leukstesportvereniging.nl/selecteer/dv/tennisvereniginggenneperparken) is snel de
unieke SMS-code van Genneper Parken Tennis te vinden.

