
 Vrijdag 30 juli 2021 

In dit nummer: 

 

1. Feest en Beestkamp 

2. Ten-Pad-toernooi 

3. GTR4KIDZ toernooi 

4. Actie: Tennis-Padel-abonnement (najaar) 

5. Jeugdkampioenschappen 

 

 

 
1. Feest en Beestkamp 

 

In het weekend van 16 juli t/m 18 juli hebben de jeugdleden van GTR 

kunnen genieten van het feest en beest kamp.  

De jeugdleden kregen een knallend programma dat is georganiseerd door 

de enthousiaste kampcommissie bestaande uit: Sonja, Marielle en Ralph, 

Marcel en Maja.  

Het programma had als thema: de Olympische Spelen.  

 

 

(nieuwe Olympische sport: luchtkussen springen) 

 

 

 

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 

 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

Op zondagmorgen kregen de jongelui ochtend gymnastiek, verzorgd door de nog steeds lenige Mario, 

Peter en Richard.  

Wil je nog meer foto’s zien van het zondagmorgen-programma?  

Zie: (1) Feest en beest kamp - YouTube 

 

 

2. Ten-Pad-Toernooi, zondag 25 juli 
 

Op zondag 4 juli werden de 2 padel banen officieel geopend. 

Carel had toen al direct het lumineuze idee om een tennis-padel toernooi te organiseren. 

En als Carel ideeën heeft, dan gaat hij GTR-leden benaderen om zijn gedachten uit te voeren. 

Peter, Richard en ik waren direct gecharmeerd van zijn plan en met zijn vieren was de organisatie 

snel beklonken. 

Speelschema’s werden bedacht en bij de inschrijving van Hennie Slangen met Jos Cauberg wisten 

we, dat we de lat op conditioneel gebied, hoog moesten leggen. 

Het spelen van 3 kwartier tennis, 3 kwartier padel en 3 kwartier tennis achter elkaar was voor hen 

een peulenschil. 

Het weer was ons als organisatie gunstig gezind, want 500 m van GTR vielen de plensbuien naar 

beneden. 

De ervaring van zon en 25 graden in een padelkooi was voor de meeste van de 48 deelnemers een 

bijzonder gevoel. Het zweet gutste van de glazen wanden en sommige gezichten kleurden 

donkerrood bij het verlaten van de kooi. 

Peter hield na afloop de prijsuitreiking. Wat we allang van hem wisten kwam nu luid en duidelijk 

bovendrijven: wat een spreker is die man….. Het is een man die ouwehoeren kan…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OBvIuS12cv8


 De hele familie “Sjoef” verzorgde uitstekende frietjes zuurvlees/goulash en een heerlijk glas bier of 

wijn. Dank hiervoor. 

Ik heb Maikel nog nooit zo hard zien werken en zweten…. Maar ja, ik ken hem pas een paar 

maanden. 

 

 
 

Wil je nog meer foto’s van het toernooi zien? Ga dan naar link:  

(1) GTR TenPad toernooi - YouTube 

 

Terugblikkend kunnen we stellen, dat het een goed verlopen toernooi was, waarbij de gezellige, 

sportieve sfeer de boventoon voerde en volgend jaar organiseren we natuurlijk het tennis-padel-jeu-

de boules-toernooi. 

 

Carel Maass, Richard Woortman 

Peter Beckers 

Mario Martens 

 

 

3. GTR4KIDZ toernooi, van 26 juli tot 1 augustus 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fUIGKxfR_oo
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4. Onbeperkt tennis en padel dit jaar voor slechts €75 

 
Om nieuwe leden aan GTR te binden, worden er geregeld promotie-acties georganiseerd. De 

summer challenge ligt achter ons en dus is het tijd voor een nieuwe 

aantrekkelijke abonnementsactie.  

 

Word je in augustus lid van tennis- en padelclub GTR betaal je slechts €75. Met dit 

abonnement kun je tot het einde van het jaar onbeperkt tennissen en padellen.  

 

Besluit je vervolgens 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 op de website www.gtr-tennis.nl en maak vrienden en 

bekenden attent op deze interessante lidmaatschapsaanbieding. 

 

 

5. Jeugdkampioenschappen 
 

Wie wordt dit jaar dé jeugd clubkampioen van GTR? Inschrijving is geopend!  

 

De GTR Jeugdkampioenschappen 2021 worden gespeeld in de laatste week van de grote vakantie, 

namelijk van 30 augustus tot en met 5 september aanstaande. De tennissers kunnen meedoen in 

de verschillende categorieën: Rood, Oranje, Groen, ME en JE* t/m 14, ME en JE t/m 17, MD en JD 

t/m 14 en MD en JD t/m 17. 

Kosten voor deelname zijn: singles € 5,- en dubbels €2,50 per persoon.  

 

Inschrijven voor deze kampioenschappen kan via www.toernooi.nl en zoek op “GTR 

junior tennis clubkampioenschappen 2021”. De rest wijst zich vanzelf.  

*ME: meiden enkels, MD: meiden dubbels, JE: jongens enkels, JD: jongens dubbels 

 

Extra informatie met betrekking tot de inschrijving van toernooien 

Omdat we een behoorlijk aantal nieuwe leden erbij hebben gekregen, een korte toelichting hoe het 

aanmelden voor een toernooi of bijvoorbeeld de inschrijving voor de clubkampioenschappen werkt.  

 

Op de websites www.mijnknltb.nl en op www.toernooi.nl staan zo goed als alle toernooien die in 

Nederland gehouden worden. Nadat een account is aangemaakt (op naam van de speler) kan deze 

zich inschrijven voor een toernooi naar keuze. Voor een Open toernooi kan iedereen zich inschrijven 

maar naast deze Open Junior Toernooien zijn er nog een reeks toernooien waar zij eventueel aan 

kunnen deelnemen, namelijk; “de Junioren Tour” toernooien. Deze weekendtoernooien maken 

onderdeel uit van de KNLTB Junioren Tour en zijn speciaal voor jeugdspelers die op een hoger 

niveau uitgedaagd willen worden en punten willen verdienen voor de KNLTB Juniorenranglijst.  

 

Meer informatie over deze “Junioren Tour” en andere toernooien is terug te vinden op  

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/toernooien/jeugd/junioren-tour-toernooien/. 

 

 

 

Carlijn en Romy 

Jeugdkampioenschappen 

2020 

http://www.gtr-tennis.nl/
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/jeugd/junioren-tour/knltb-juniorenranglijst/
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/toernooien/jeugd/junioren-tour-toernooien/

