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1. padelrackets 

De padelbanen zijn inmiddels geopend en er wordt volop gebruik van 

gemaakt. Om het gebruik nog verder te stimuleren en iedereen met padel 

kennis te laten maken, heeft onze sponsor Matchpoint 8 rackets ter 

beschikbaar gesteld. 

In de maanden juni, juli en augustus kan iedereen die padel wil spelen 

gebruik maken van deze rackets en van de ballen die daarbij horen.  

 

Ná 30 augustus zullen deze rackets en de ballen alleen beschikbaar 

zijn voor clinics, voor extern verhuur en voor eventuele 

activiteiten.   

We gaan er vanuit dat iedereen (die dat wil) dan kennis gemaakt heeft met 

padel en dat onze leden die actief padel willen spelen, dan zelf een racket en 

ballen zullen aanschaffen. 

 

 

Activiteiten 

 
 

Mannen 50 plus tennis 

elke dinsdag en donderd. 

9.15-12.30 uur 

 

Laddercompetitie 

senioren 
 

Laddercompetitie-

jeugd 
 

Feest-en-

Beestkamp  
16 juli-18 juli 

 

GTR-TENPAD-

toernooi :25 juli 

GTR4KIDZ toernooi 
26 juli-01 augustus 

 

GelaenBaek toernooi 
Za 28 aug -zo 5 sept 

 

GTR 

jeugdkampioenschap

pen 

Ma 30 aug -zo 5 sept 

 
 
 

 

 

 

 
 



 

2. Feestelijke opening padelbanen 

 

Toespraak Roger bij opening padelbanen: 

Ik ben blij dat we hier nu staan en dat jullie met zoveel mensen gekomen zijn. We zijn de eerste 

tennisclub in de Westelijke Mijnstreek met 2 padelbanen. We zijn er trots op. We hopen dat de 

padelbanen een grote boost geven aan het ledenaantal van GTR. In ons beleidsplan hebben we 

uitgesproken dat we willen groeien naar 600 leden, op dit moment 350. We hopen dat het gaat lukken. 

Met de padelbanen geven we ook een impuls aan de breedtesport in de Westelijke mijnstreek. 

Vandaag zijn hier 3 wethouders aanwezig wat bekent dat deze nieuwe sportvoorziening ook bij de 

gemeente op de radar staat, daar zij we heel blij mee.  

Dit is natuurlijk een moment om even terug te kijken en ook vooruit te kijken. Op 2 november hebben 

we een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden. Van de deelnemers waren 90% vóór 

padel. De financiering is rondgekomen, we hebben een aanbesteding gedaan en een keuze kunnen 

maken voor een firma die de banen zijn gaan aanleggen. In januari hebben we de bouwvergunning 

aangevraagd. Ralph Diederen heeft geholpen om dat zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen, 

in maart is de vergunning verleend.  

Als we vooruit kijken dan zijn we bezig met het organiseren van clinics voor leden en niet-leden, dat 

lukt heel goed. Voor de clinics van niet-leden zijn al 150 inschrijvingen. Daarna gaan we trainingen 

verzorgen. Eind augustus hebben ons eerste padeltoernooi. Dit toernooi gaat gelijk lopen met ons 

grote toernooi GelaenBaek met 350 deelnemers, dus een drukte van jewelste. In september start 

vervolgens de competitie.  

Ik dank jullie wel. 

 

 

Wethouder Andries Houthakkers en wethouder Judith Buhler (gemeente Sittard-Geleen) 



  

 

Wethouder Ralph Diederen (gemeente Beek)  en Roger 

 

Wil je meer foto’s zien van de opening op 4 juli? Kijk dan naar de fotoserie via deze link: 

(1) Padelbanen opening 4 juli 2021 - YouTube 

 

 

3. GTR TENnisPADEL    senior toernooi 

 

1e  GTR TENnisPADel  senior tennis toernooi 

Zondag 25 juli 2021, aanvang 12.30 uur 

 

Door corona zijn er (te) lang geen (senior) activiteiten op GTR geweest.  Maar daar gaan we nu iets 

aan doen.  

Gelukkig mogen we weer activiteiten organiseren!  Daarom op zondag 25 juli een sportief 

vriendschappelijk senior tennistoernooi op GTR.  Met tevens nadere kennismaking met padel.  Ook de 

padel score telt mee! 

We spelen zoveel mogelijk in zowel dames-, als heren- of gemengde poules. Maar we moeten wel een 

indeling kunnen maken. 

Inschrijven per koppel, of individueel. Dan zoeken wij een partner voor je uit. 

Padel rackets en ballen via GTR 

https://www.youtube.com/watch?v=jIgt4ViTxQY


 

 

 

Er kunnen helaas maar maximaal 80 leden (alleen GTR leden) meedoen.  We spelen 3 x 3 kwartier 

en 1 x 20 minuten padel.  Bij minder aanwezigen spelen wij 3 x een uur en 30 minuten padel.  

Het is een soort combinatie van het openingstopernooi, de Steden Meeting Open en het LED light. 

Programma: 

12.30  ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. 

13.00 – 13.45 1e ronde, 13.45 – 14.30 2e ronde etc.etc. 

Einde wedstrijden om 17.30.  Prijsuitreiking voor 18.00 uur. 

Kosten toernooi geheel voor GTR. 

Na afloop is het mogelijk of Friet, mayo  met naar keuze zuurvlees of goulash of 2 kleine pizza te 

eten op het terras.  Kosten hiervan bedragen 6 euro per persoon.  S.v.p. aantal personen en 

maaltijd voorkeur gelijk met de inschrijving opgeven. 

Inschrijven: in het clubhuis (bar) of met mail naar mailto:tenpad@gtr-tennis.nl  

o.v.v. voor en achternaam, e mail adres, telefoonnummer, naam tennispartner, vermeld 

tevens of je na afloop mee eet en wat je dan wilt eten (of friet zuurvlees of Friet goulash 

of pizza) en voor hoeveel personen. 

Uiterste inschrijfdatum donderdag 22 juli. 

Wij hebben er al plezier in, alle leden zijn van harte welkom 

Mario Martens, Peter Beckers, Richard Woortman, Carel Maass 

_____________________________________________________________________________ 

4. Steden Meeting Open 2021    

 

Inschrijven kan vanaf nu via: toernooi.nl, Steden Meeting Open 2021 

Programma is jullie bekend, de sfeer nog meer, eigenlijk zijn we alleen afhankelijk van ’t weer.  

We gaan ervoor om voor iedereen weer een leuk, gezellig, ontspannen en sportief toernooi neer te 

zetten.  

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door onze nieuwe sponsor KBS accountants te Geleen. 

We dienen echter wel rekening te houden met de coronamaatregelen die op dat moment gelden en 

zullen daar ook zeker met de organisatie en beheerders op toe zien. 

Schrijf je alvast in voor de Steden Meeting Open 2021 (mix) met een lid van onze eigen vereniging 

of een lid van een andere tennisvereniging op zondag 12 september  

Beveel gerust ons toernooi bij mede tennissers aan. 

 

mailto:stedenmeetingopen@gtr-tennis.nl 

  

Met sportieve groet, 

Jack, Jolien, Wilma, Maurice en Sander  
  
 
Met sportieve groet, 

mailto:tenpad@gtr-tennis.nl
mailto:stedenmeetingopen@gtr-tennis.nl


   

 
 

 

5. Digitale ledenpas  
 

Ieder lid van een bij de KNLTB aangesloten vereniging, zoals GTR, ontvangt de KNLTB ledenpas. Tot 

op heden is dat een plastic pasje voorzien van een magneetstrip. Met dit pasje is het mogelijk om 

jezelf te identificeren bij de competitie of een open toernooi en kan je een baan afhangen.  

 

De huidige fysieke ledenpas met magneetstrip is verouderd en nieuwe functionaliteiten maken 

gebruik van andere technieken. Daar waar je voorheen voor bepaalde zaken een fysieke pas nodig 

had, is dat nu niet meer zo. 

 



  



 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 


