
 Vrijdag 3 september 2021 

In dit nummer: 

 

1. GelaenBaek-toernooi 

2. Jeugdkampioenschappen 

3. Paddel-toernooi 

4. Preuvenement 

5. Publiek bij finaleweekend toernooien 

 

 1. GelaenBaek-toernooi 
 

Het GelaenBaek-toernooi heeft bij GTR inmiddels een ruime traditie. De 

initiatiefnemers Bas Vijgen en Rein Ouwehand kijken graag even terug: kijk 

naar het gesprek met Bas en Rein in het volgende beeldverslag: 

https://www.youtube.com/watch?v=UGyxPmwSypo 

 

Het toernooi is in volle gang, er worden ongetwijfeld spannende 

finalewedstrijden gespeeld in het komend weekend van zaterdag 4 

september en zondag 5 september. 

 

 

Jacqueline Herben in single-wedstrijd 

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 

 

Preuvenement  

Zondag 5 sept 

 

Ouder Kind toernooi 

Zaterdag 11 sept. 

14.00-18.00 uur 

 

Steden Meeting open 

Zondag 12 sept 

9.00-16.00 uur  

 

Sinterklaasfeest 

21 november 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UGyxPmwSypo


 

2. Jeugdkampioenschappen 

 
De jeugdkampioenschappen worden deze week (week-35) overdag gespeeld. De sfeer is vrolijk en 

ontspannen maar tijdens de wedstrijden wordt er fanatiek gestreden voor de overwinning.  

 

Het toernooi eindigt op vrijdag 3 september, de prijsuitreiking is omstreeks 15.00 uur. 

 

 
 

 
Klassieke discussie: bal-uit of bal-in?? 

 

 



 
3. Paddel-toernooi 

Nieuw in ons GelaenBaek-toernooi is het paddeltoernooi. Op onze prachtige nieuwe paddelbanen 

wordt deze nieuwe sport met veel enthousiasme gespeeld. 

 

 

 

 



 



 

 

 

  

 

 

 5. Publiek bij finaleweekend toernooien 

Sport en publiek horen bij elkaar! Ongetwijfeld zal een sportpsycholoog of -socioloog door onderzoek 

geconcludeerd hebben dat sporters beter presteren als ze worden aangemoedigd. Dat onderzoek was 

bij GTR niet nodig: wij weten al lang dat we beter spelen in de competitie en toernooien als er 

supporters langs de baan staan en klappen als er een mooie bal geslagen wordt.  

Kom je ook kijken op vrijdag (afsluiting jeugdkampioenschappen) en zaterdag en zondag 

bij de afsluiting van het GelaenBaek-tennis-Padel-toernooi?  

De weersvoorspellingen zijn goed, kom kijken naar de leuke en spannende finales! 

 

foto 2008 


