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Beste leden,
In deze editie van de nieuwsbrief bijdragen van het bestuur, de technische en jeugdcommissie.

BESTUUR
EHBO en BHV
Wij zijn een grote vereniging. Regelmatig zijn er veel mensen tegelijkertijd op het park aanwezig.
Denk aan de grote toernooien, zoals de Genneper Parken Trophy en de Parkkampioenschappen.
Maar ook aan de druk bezette doordeweekse avonden, waarop er volop wordt getraind en recreatief
getennist. Wanneer er dan iets gebeurt, een ongeval of een calamiteit, dan is het belangrijk dat er
tijdig, bevoegd en bekwaam wordt gehandeld. Daarom zijn we op zoek naar leden die beschikken
over een EHBO- of BHV-diploma en hun naam willen doorgeven aan ons secretariaat:
secretaris@genneperparkentennis.nl.

Groei ledental en andere ontwikkelingen
Het gaat goed met Genneper Parken Tennis. Op dit moment bedraag het ledenaantal 1387 en dus
naderen we de 1400, het ledenaantal waarbij tot een wachtlijst zal worden overgegaan. De
Genneper Parken Trophy was een groot succes, dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers.
Bezoekers roemen de schoonheid van ons park en de gastvrijheid van onze vereniging. De club van
50 groeit gestaag. Het dagelijks onderhoud van de tennisbanen wordt op professionele wijze
verzorgd door BTL Veldhoven. Twee leden oriënteren zich op de functie van groundsman. Een
werkgroep “vervanging van de french court-banen” is gestart. Verder gaat een groep leden met de
verdere aankleding van het paviljoen aan de slag. Kortom, steeds meer mensen weten ons te vinden.
Wil jij ook je talenten beschikbaar stellen aan onze vereniging?
Lees dan de vacatures op onze website.

TECHNISCHE COMMISSIE
Tennislessen: schrijf je nog snel in!
Momenteel wordt gewerkt aan de indeling van de tennislessen van komend najaar/winterseizoen.
Mocht je nog willen trainen, neem dan snel contact op met de trainers van de betreffende
tennisschool, of schrijf je direct in via de website:
 Eindhoven tennisschool Anne Roorda (www.eindhoventennisles.nl)
 Tennis Academy Marell Sports (www.marellsports.com).
Genneper Parken Trophy 2016 succesvol verlopen
De 10e editie van Genneper Parken Trophy 2016 was een groot succes. Met ruim 500 deelnemers en
ca. 550 wedstrijden is er een week lang van mooi tennis genoten. Er was een leuke mix van
recreanten en subtop met in beide categorieën leuke en spannende wedstrijden.
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Leden van GP Tennis zorgden voor een prettige entourage
en voor elke dag iets nieuws op de menukaart. Mede
dankzij hun inzet was de 10e editie een succes.
Luister naar het interview van Studio040 waarin Niels
Dammers een goed beeld geeft en kijk naar de
nabeschouwing die door Jasper de Vreede is gemaakt.
Interview: volg http://www.studio040.nl/radiogemist.html en kies “Tennistoernooi Genneper Parken
Trophy succesvol verlopen”.
De ‘GPTrophy 2016 Aftermovie’ op Youtube, volg
https://www.youtube.com/watch?v=52fEhtnN-wA
Succesvol Familie- / Ouder-kind toernooi
Onder bijna ideale weersomstandigheden heeft zondag
10 september het jaarlijkse familie (ouder-kind) toernooi
plaatsgevonden. Met 72 deelnemers was een bonte mix
van vaders, moeders, oma’s, opa’s en andere
familieleden fanatiek in de weer om hun kroost of
familielid te ondersteunen in de strijd om de eer van de
familie. Het was een sportieve middag met mooie
partijen op alle niveaus. Bij de allerjongsten (7-10 jaar)
werd er fanatiek gestreden met echte lange rally’s. In de
groep 11-14 jaar werd het loopvermogen van menig ouder(e) danig op de proef gesteld en bij de 1517 jarige ‘diehards’ deed menig partij niet onder voor de partijen tijdens het GPT toernooi van een
week geleden!
Na al deze inspanning was het goed toeven onder de zon.
Onder het genot van een drankje en de (gesponsorde)
borrelhapjes werden de wedstrijden nabesproken en
enkele teams waren al bezig met verbeterpunten voor
het volgend jaar.
Sommigen konden echter niet wachten tot het
hoogtepunt van de dag; de bekendmaking van de
winnaars en de prijsuitreiking. Alle nummers 1 en 2 van
ieder poule mochten een prijs uitkiezen; vooral de petjes
en ballen waren populair! Tot slot werd de hoofdprijs, een
professionele tennistas verloot onder alle deelnemende
kinderen. Al met al een geslaagde middag.
Tot volgend jaar!
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Tip 1, 2 en 3 bij het afhangen
Het afhangscherm geeft sinds enkele weken met Tip 1, 2 en 3 aan
welke baan het langst vrij is. De baan met Tip 1 is het langst vrij en
die met Tip 3 het kortst. Door het tijdsblok met een Tip te kiezen
hangen we minder snel direct of kort na spelende leden af waardoor
die wat langer kunnen doorspelen. Daarbij bevordert het de
spreiding van het gebruik van de banen.

Groot onderhoud smashcourt banen
In de Nieuwsbrief van juni stond dat het groot onderhoud direct na de Parkkampioenschappen zou
zijn. Dat is door het slechte weer niet doorgegaan. De gemeente heeft begin September het droge
weer gebruikt om het groot onderhoud in een versneld tempo uit te voeren. Met droog weer kunnen
de banen goed schoon gemaakt worden. De start kwam enigszins onverwacht waardoor we jullie niet
op tijd hebben kunnen informeren. Veel vegen en een regenbui helpen de fill-in in de matten te laten
zakken. We hopen dat bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief de banen weer redelijk bespeelbaar
zijn en er weer vijf jaar tegen kunnen.
Interne wintercompetitie (IWC)
De IWC start in de week van 7 november en heeft indien mogelijk twee rondes. De opzet blijft
hetzelfde. Teams die op sterkte zijn ingedeeld in een poule spelen op een vaste dag van de week een
wedstrijd met vier partijen (DD, HD en 2x GD). Dit jaar is de organisatie in handen van Elleke Krijger
met ondersteuning van Lex van Schoonhoven. Iedereen krijgt een uitnodiging om in te schrijven.
Liefst als team maar als reserve kan ook. Voor meer informatie zie onze site-pagina Tennissen 
Competitie  Interne Winter Competitie.
Toernooien voor de senioren
In november zijn er drie toernooien. Reserveer alvast in je agenda:
 Zondagmiddag 6 november: Thematoernooi. Deze keer is het thema “Tennis & Kennis Najaar
Pubquiz”
 Zaterdag 19 november: 80’s & 90’s toernooi georganiseerd door Marell Sports
 Zondag 27 november: Herfsttoernooi

JEUGDCOMMISSIE
Kennismaking voor de nieuwe jeugdleden
Alle nieuwe jeugdleden zijn welkom op woensdag 5 oktober van 15.30 – 16.30 uur. We
vertellen jullie hoe alles werkt bij de vereniging en wat je mag verwachten van de
club.
Neem je racket mee want dan kan je meteen met een aantal andere nieuwe leden een
balletje slaan!
Voor opgave graag een mailtje naar jeugdcommissie@genneperparkentennis.nl.
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Aanbod voor extra lessen
We hebben een extra trainingsaanbod voor al onze middelbare school jeugdleden en de kinderen die
nu groene competitie spelen! Je mag je hiervoor aanmelden als je in het voorjaar 2017 (voornemens
hebt) competitie via de KNLTB te gaan spelen! GPT wil graag dat jullie met veel plezier, voorbereid
en zelfverzekerd competitiewedstrijden kunnen spelen.
Naast je gewone training is er vanaf het najaar mogelijk om tegen een zeer gereduceerd tarief a
€50,- (mogelijk gemaakt door de club en beide tennisscholen) een extra les per week af te nemen
gedurende de najaarsperiode (ongeveer 16 lessen).
Tijdens deze lessen worden vooral wedstrijdsituaties geoefend en ligt het accent wat minder op de
technische vaardigheden. De lessen van 60 minuten zullen plaatsvinden in groepen van 8 en
natuurlijk wordt er rekening gehouden met je speelsterkte (geef je eventueel met je hele team op).
Je kan je aanmelden voor de extra lessen via jeugdcommissie@genneperparkentennis.nl tot uiterlijk
25 september.
Vermeld in de mail je naam, geboortedatum, bij welke tennisschool je voorkeur ligt en maximaal 1
verhindering in de week dat het niet mogelijk is om voor jou te trainen. De tennisscholen zullen
vervolgens een indeling gaan maken.
We hopen jullie enthousiast te hebben gemaakt! Voor vragen kan je terecht bij de Jeugdcommissie
of de trainers.
NB: Het tarief is alleen geldend wanneer een jeugdlid in het voorjaar 2017 competitie gaat spelen en
lessen volgt bij een van de aangesloten tennisscholen in deze periode. Wanneer een jeugdlid
uiteindelijk toch besluit niet deel te nemen aan de competitie én lessen in het voorjaar 2017, wordt
met terugwerkende kracht € 100,- extra in rekening gebracht.
Competitie
De competitie is weer begonnen. We zijn heel blij dat er zoveel jeugdleden zich opgegeven hebben.
Iedereen heel veel plezier en succes!

