
 Donderdag 12 augustus 2021 

In dit nummer: 

 

1. Aanbieding 2021: Onbeperkt tennis en padel voor slechts €75 

2. Overzicht laddercompetitie 

 

 

 

Beste padeller, 

Je hebt je onlangs opgegeven voor één van de padelclinic bij Tennis- en 

Padelclub GTR in Geleen.  

Met deze mail willen we je wijzen op de verschillende padel- en 

tennismogelijkheden bij GTR Geleen, waaronder de speciale kortingsactie 

voor nieuwe leden. 

Aanbieding 2021: 

Onbeperkt tennis en padel voor slechts €75  

In verband met de opening van de padelbanen heeft GTR een speciale 

lidmaatschapsactie. Word je in augustus lid van tennis- en padelclub GTR 

betaal je slechts €75. Met dit lidmaatschap kun je tot het einde van het jaar 

onbeperkt tennissen en padellen. Besluit je om je lidmaatschap in 2022 te 

verlengen krijg je bovendien een korting van € 25,- op je lidmaatschap bij 

GTR in 2022.  

Kijk voor meer informatie over de speciale € 75-aanbieding op de 

website www.gtr-tennis.nl . Daar vind je ook het inschrijfformulier. 

 

Activiteiten 

 
 

Mannen 50 plus tennis 
elke dinsdag en donderd. 
9.15-12.30 uur 
 

Laddercompetitie 

senioren 
 

Laddercompetitie-

jeugd 

 

Laddercompetitie-

padel 
 

GelaenBaek GTR-

KNLTB tennis 

Week-35, 29-aug 

t/m 5 sept 2021 

 

GelaenBaek GTR-

KNLTB padel 

Week 35, 29-aug 

t/m 5 sept 2021, ‘s 

avonds en in het 

slotweekend 

 

GTR junior tennis 

clubkampioen-

schappen 

 

Ouder Kind toernooi 

Zaterdag 11 sept. 

14.00-18.00 uur 

 

Steden Meeting open 

Zondag 12 sept 

9.00-16.00 uur  

 

 

 

 
 



 

Geen lid? Boek online een padel- of tennisbaan 

Wil je een uurtje padellen of tennissen bij GTR Geleen, maar ben je geen lid? Geen probleem! Ook 

voor niet-leden van GTR is het mogelijk om padelbanen te huren. GTR maakt gebruik van de 

padelboeker om de padelbanen te verhuren. De padelbanen kunnen gehuurd worden tussen 09:00 uur 

’s ochtends en 18:00 uur ’s middags. Dit geldt zowel voor doordeweekse dagen als voor weekenden. 

Wil je buiten de daluren een padelbaan huren, neem dan contact op met GTR via het e-mailadres 

baanverhuur@gtr-tennis.nl. Rackets en ballen huur je in de kantine. Klik hier om online een padelbaan 

te boeken. 

 

Volg padel-training voor jeugd en volwassenen van Eventserve.nl 

GTR werkt samen met Event Serve Padel Academy van Bjorn Boumans. Neem contact op met Event 

Serve als je geïnteresseerd bent in het volgen van les of als je een clinic wilt volgen. Online inschrijven 

kan ook: https://www.eventserve.nl/locaties/geleense-tennisvereniging-ready/ en kies voor locatie 

Geleense Tennisvereniging Ready, GTR. Je kunt alleen nog inschrijven voor pakket Try & Fun, dat is 

een pakket van vijf lessen. We proberen z.s.m. te starten in overleg met de groepen. Na de 

herfstvakantie starten we met (winter)padel-training en zijn langere lesreeksen mogelijk. 

 

Volg padel-training voor jeugd en volwassenen van Eventserve.nl 

GTR werkt samen met Event Serve Padel Academy van Bjorn Boumans. Neem contact op met Event 

Serve als je geïnteresseerd bent in het volgen van les of als je een clinic wilt volgen. Online inschrijven 

kan ook: https://www.eventserve.nl/locaties/geleense-tennisvereniging-ready/ en kies voor locatie 

Geleense Tennisvereniging Ready, GTR. Je kunt alleen nog inschrijven voor pakket Try & Fun, dat is 

een pakket van vijf lessen. We proberen z.s.m. te starten in overleg met de groepen. Na de 

herfstvakantie starten we met (winter)padel-training en zijn langere lesreeksen mogelijk. 

 

Doe mee aan de padel-ladder bij GTR 

Als je meedoet aan de laddercompetitie van GTR speel je op een laagdrempelige manier meer 

wedstrijden en maak je kennis met andere leden van GTR. Alle deelnemers worden op een ‘ladder' 

geplaatst. Het systeem koppelt elke twee weken deelnemers aan elkaar. Hierbij wordt rekening 

gehouden met je niveau. Je hebt vervolgens twee weken de tijd om een datum te prikken en de 

wedstrijd te spelen bij GTR. De wedstrijd duurt zo lang als de afhangtijd via het afhangbord. Alle 

games worden doorgeteld en de uitslag kan achteraf online worden geregistreerd via de app of 

website. Bij GTR heb je verschillende soorten ‘ladders’. Er is een laddercompetitie voor het 

jeugdtennis, voor enkel en dubbelspel tennis, en ook voor padel. Doe mee aan de laddercompetitie en 

speel leuke wedstrijdjes op het GTR-park. Let op, om mee te kunnen spelen met de laddercompetitie 

moet je wel lid zijn bij GTR. Je kunt hier ook aan meedoen als je je aanmeldt voor de speciale 

lidmaatschapsactie van €75,-. Meer informatie: www.gtr-tennis.nl 

 

Padeltoernooien 

Net als bij tennis is het mogelijk om mee te doen aan een padeltoernooi. Het complete aanbod van de 

padeltoernooien vind je op de padelsite van de KNLTB. De inschrijving vindt plaats via mijnKNLTB en 

verloopt hetzelfde als de inschrijving voor een tennistoernooi. Je moet dus wel lid zijn van GTR om 

hieraan mee te kunnen doen. Wil je kennismaken met een padeltoernooi, doe dan mee aan het eigen 

padel promotie toernooi van GTR. Dit vindt plaats van 30-08-2021 t/m 05-09-2021 en wordt 

tegelijkertijd georganiseerd met het GTR GelaenBaek Open tennistoernooi. Gespeeld zal worden in de 

categorieën HD-DD-GD.  Interesse? Neem contact op met GTR: info@gtr-tennis.nl 

 

 

http://www.gtr-tennis.nl/


  

Tennis -en Padelreizen Ibiza met Event Serve 

Geniet van een sportieve trip en ontdek daarnaast de mooiste baaitjes, de exclusieve restaurantjes, 

de idyllische stadjes, marktjes en de leukste beachclubs van het eiland! Dat kan met Event Serve. 

Een groepsreis met Event Serve staat garant voor sportiviteit, ontspanning en veel plezier. Onze 

groepsreizen zijn altijd 5 dagen en 4 nachten. Alle accommodaties kennen een 4 sterren verzorging 

logies met ontbijt, en zijn op basis van een Junior suite. Alle accommodaties hebben een centrale 

ligging, aan de Playa d’ Bossa, op zo’n 5 kilometer van de luchthaven. U krijgt gedurende deze 5 

dagen maar liefst 6 uur padel of tennistraining, inclusief een padel of tennisracket, ballen en de 

baanhuur. 

Iedere deelnemer ontvangt tevens een uniek shirt en iedere groepsreis wordt afgesloten met een 

exclusief Padel of Tennistoernooi met locals, aansluitend met overheerlijke Paella. Iedere deelnemer 

ontvangt een ‘Hotspot guide’ met leuke places to be van het eiland. Kijk snel voor meer informatie: 

https://www.eventserve.nl/sportreizen/ 

 

2. Overzicht laddercompetitie 

 

 

https://www.eventserve.nl/sportreizen/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


