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Verslag Technische commissie 2022 
 
Een toenemende groei van mogelijkheden om deel te nemen aan sport en bewegen met de uitbreiding van 
de padelbanen, wat ook leidt tot een toename van het aantal leden dat op zoek is naar training.  
De trainers onder leiding van Ramon hebben de handen vol gehad en met veel plezier de lessen verzorgd 
aan leden. We zijn Ramon, Paul, Judy en Guus veel dank verschuldigd.  
 
De padeltrainingen zullen in 2023 verzorgd worden door Ramon, Guus en Mike. Tennistrainingen blijven bij 
Ramon, Paul en Judy. Ook Marc zal weer als trainer op de baan staan voor zijn vaste groepjes.  
Er wordt verder gezocht naar uitbreiding van het trainersteam om de toenemende vraag aan te kunnen. BRZ 
is aan een constante groei bezig en de interesse in tennis en padel blijft groeien. Voor Start-to-Tennis staan 
alweer 15 deelnemers klaar om te gaan starten in april.  
 
De wintertrainingen zijn wederom een succes geweest en het is mooi te zien hoe een collega trainer van GTR 
zich op zijn gemak voelt in onze luchthal. De setting is top!  
 
Competitie heeft in 2022 na diverse coronajaren weer voor het eerst in de normale setting doorgang kunnen 
vinden en wat hebben we ervan genoten. 27 teams, een prachtige Summer party met barbecue om af te 
sluiten.  
Ook de najaarscompetitie was een succes met voor het eerst padelcompetitie naast de tenniscompetitie. 24 
teams in totaal en een perfecte pub quiz met huldiging als afsluiting van de competitie.  
Ook de competitie van 2023 wordt weer mooi met meer teams dan ooit!! Iedere dag wat te beleven en te zien 
tijdens de competities bij BRZ! 
 
 


