
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 25 maart 2021 

In dit nummer: 

 

1. Opening seizoen 

2. Introductie lidmaatschap 

3. Najaarskampioenen Oranje-jeugd 

4. Mannen 50-plus tennis 

5. GTR is … 

1. Opening seizoen 

Beste GTR-lid,   

Bijna is het weer zover. Met ingang van zondag 28 maart opent het nieuwe 

tennisseizoen van GTR. De banen zijn dan weer klaar en we mogen dan 

buiten tennissen met 4 personen per baan. Of het terras dan ook open mag, 

is helaas nog niet bekend. Dat horen we tijdens de persconferentie op 

dinsdag 23 maart. 

In het kader van het beteugelen van de coronapandemie hebben we 

besloten om dit jaar geen openingstoernooi te organiseren. Iedereen kan 

dus met ingang van 28 maart gewoon digitaal een baan reserveren en 

starten met tennissen. De banen kunnen maximaal 6 dagen van tevoren via 

de GTR-app gereserveerd worden. 

Onze nieuwe beheerders – Maikel en Omayra -  zullen er voor zorgen dat 

het park geopend en gesloten wordt en ze zullen de lichtinstallatie bedienen. 

Ook als het terras nog niet open mag. Waarvoor onze dank! 

Doordat de tennisbanen 1 en 2 komen te vervallen (hier worden 2 

padelbanen aangelegd) heeft het bestuur besloten om de nummering van de 

banen iets aan te passen. Baan 1 & 2 worden Padelbaan 1 & 2. Tot het 

moment waarop de de banen 1 & 2 ontmanteld worden, kan er nog gewoon 

getennist worden en kunnen de banen via de GTR-app gereserveerd worden. 

De uitbreiding van de verlichting op baan 5 & 6 en op baan 11 & 12, zal pas 

in de loop van april gerealisseerd zijn. Daardoor kan er (tot de nieuwe 

verlichting klaar is) na zonsondergang niet op deze banen worden gespeeld. 

Via de nieuwsbrief zullen wij de leden informeren vanaf welke datum ook de 

laatste 4 tennisbanen over verlichting beschikken. de GTR-app zal dan 

aangepast worden en de banen kunnen dan ook 's avonds gereserveerd 

worden.  

  

 

 

Activiteiten 

 
Geannuleerd: Jeugdclinic 
en team-kleding zo 28 mrt 
vanwege corona 
 

Mannen 50 plus tennis 
Elke dinsd. en donderd. 
9.15-12.30 uur 
 

Voorjaarscompetitie: 

begin mei 

 

Jeugdkamp  

16 juli-18 juli 

 

GTR4KIDZ toernooi 
Week 30 

 

 

 
 



 

De openingstijden van het park zullen met ingang van 28 maart als volgt zijn: 

Maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 23:00 uur. 

Zaterdag en zondag van 09:00 uur tot 17:00 uur. 

 

Tennisles op kille zaterdagmorgen: Carole, Rianne, Renée  

Momenteel vinden op het park nog veel werkzaamheden plaats. dit zal nog doorgaan tot ongeveer half 

juni. Daar kunnen onze leden misschien nog enige overlast door ervaren. Wij vragen hiervoor jullie 

begrip en doen ons uiterste best om alle werkzaamheden z.s.m. af te ronden en de overlast tot een 

minimum te beperken. 

Tenslotte wensen wij alle leden én onze nieuwe beheerders een succesvol en gezellig tennisseizoen 

toe, zonder overheidsmaatregelen, maar vooral ook zonder blessures.   

Namens het bestuur, 

Roger Daemen 

 

2. Introductie abonnement 
 

NIEUW: Introductie Lidmaatschap 2021 

  

Tennis is een van de weinige sporten die tijdens de lockdown beoefend kan worden. Voor mensen 

zonder ervaring met tennis of met GTR, heeft GTR daarom het Introductie lidmaatschap 

geintroduceerd, zodat zij ook in deze lockdown kunnen sporten bij GTR. 

  

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

Als je voor eind april 2021 lid wordt van GTR, krijg je 

bij het proeflidmaatschap 3 gratis proeflessen. Dit geldt 

alleen voor mensen die vorig jaar geen (zomer)lid zijn 

geweest van GTR.  

 

Aanmelden kan via:  

https://www.gtr-tennis.nl/lid-worden. 

 

https://www.gtr-tennis.nl/lid-worden


 

 
 

 

3. Najaars kampioenen oranje-jeugd 
 

 
 

 



 

We beginnen langzaam aan het nieuwe seizoen en de kids zijn al druk aan het "bootcampen" om fit 

aan het seizoen te kunnen beginnen.  

Dat is een mooi moment om even aandacht te besteden aan de enige kampioenen van het najaar 

2020! Met alle jeugd bij elkaar konden we ze in het zonnetje zetten. 

Wat een prestatie kanjers! Proficiat!!!!! (zie foto vorige pagina) 

Michel de Jong 

4. Mannen-50 plus tennis dinsdag- en donderdagmorgen 
 

Ook dit jaar is er weer iedere dinsdag en donderdagmorgen vrij tennis op GTR.  

Het is een gemoedelijk onderling tennistreffen van onze 50 plus mannen. 

Je bent van harte welkom. Inschrijven hoeft niet. Gewoon komen.  

 

Aanvang 09.30 aanwezig uiterlijk 9.20 (i.v.m. de indeling). Einde is omstreeks 12.00uur. 

De banen 7,8,9 en 10 zijn al gereserveerd. De ballen liggen klaar. 

Organisatie:   AC-GTR, Frans van Laak, Jos Oelers, Jean Heijnen. 

Foto april 2014 

5. GTR is …. zo trots als een pauw 

 

 
 

 


