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Even voorstellen: Bjorn Boumans Eventserve 

Voortgang Padelbanen 

 

Nu de vloeren van de nieuwe padelbanen zijn uitgehard, wordt er gestart met het opbouwen van de 

padelbanen zelf. Op het park liggen de stalen balken al klaar en ook de glazen wanden staan klaar om 

geplaatst te worden. Het ziet er naar uit dat de derde week van juni de bouwwerkzaamheden afgerond 

worden en de eerste partijtjes padel bij GTR gespeeld kunnen worden. Direct na afronding van de 

werkzaamheden kunnen de leden van GTR starten met GRATIS kennismakingsclinics.  

 

Lees hieronder hoe je je daar voor aanmeldt. Informatie over het afhangen van een padelbaan, vind je 

op de website. 

 

 
 

 

 



 

Kennismakingsclinics Padel leden GTR: 100 gratis clinics! 

 

GTR heeft vanaf medio juni twee Padelbanen. Voor GTR-leden organiseert de vereniging 100 gratis 

kennismakingsclinics. Ook voor materiaal wordt gezorgd. Deze clinics zijn dus ideaal om kennis te 

maken met de padelsport.  

 

Inschrijven voor deze clinics kan via onze website: 

https://www.gtr-tennis.nl/form/aanmelden_kennismakingsclinic 

 

Inschrijven kan alleen, of met een groepje. Vul de namen van de deelnemers in, plus minimaal 1 e-

mailadres en telefoonnummer.  

Daarnaast kun je een voorkeursdatum + tijdstip opgeven in het formulier. Dit betekent niet automatisch 

dat je op dit tijdstip wordt ingedeeld. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Uiteraard proberen 

we wel zo veel mogelijk aan de wensen van ieder te voldoen.  

De definitieve bevesting volgt binnen enkele dagen nadat je het formulier hebt ingevuld. Hierover neemt 

Event Serve van Björn Boumans per mail of telefonisch contact met je op. 

 

LET OP: De bovenstaande gratis clinics zijn enkel en alleen voor leden van GTR. Het aanbod voor niet-

leden van GTR wordt ook binnenkort bekend gemaakt. We wachten daar nog even mee omdat  we eerst 

de eigen leden in de gelegenheid willen stellen om kennis te maken met padel.  

We zullen dan starten met het betaalde aanbod van Padel clinics. Ook daar kun je je als GTR lid uiteraard 

voor opgeven. Deze clinics duren 1.5 uur en kosten € 10 p.p, ook voor leden. Meer informatie hierover 

volgt later. 

 

Voor jeugdleden wordt in het kader van het jeugdplan een aparte jeugdpadelclinic georganiseerd in juni. 

Meer nieuws hierover in deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

https://www.gtr-tennis.nl/form/aanmelden_kennismakingsclinic


 

 

 

 

 

 

Jeugdclinics Padel GTR Junioren 

Speciaal voor de juniorenleden van GTR wordt er op zaterdag 26 juni om 13.30 uur een padelclinic 
georganiseerd. Ook voor deze clinic wordt voor materiaal gezorgd door onze sponsor Matchpoint Geleen. 
En ook deze clinic wordt mogelijk gemaakt door Eventserve van Bjorn Boumans.  

Ben je juniorlid bij GTR?  

Schrijf de datum dan alvast met een dikke stift in je agenda en heb het er over met je teamgenootjes. Je 
ontvangt ook nog nader bericht vanuit de jeugdcommissie.  

Officiele Opening Padelbanen 

De opening van de padelbanen betekent een nieuwe mijlpaal voor onze vereniging. En dat moet natuurlijk 
gevierd worden. Schrijf daarom zondag 4 juli in je agenda. Dan zullen er de hele dag activiteiten zijn op het 
tennispark en vindt de feestelijke opening van de padelbanen plaats. Het belooft een gezellige dag te 
worden met speciale gasten, dus zorg dat je erbij bent. Meer informatie volgt de komende tijd, dus houd de 
website, nieuwsbrief en social media goed in de gaten. 

 



 

 

Even voorstellen: Bjorn Boumans Eventserve 

 

Beste racketsportliefhebbers, via deze weg stel ik, Bjorn Boumans, me aan jullie voor en vertel graag 

wat over mezelf en het plezier waarmee ik de tennis- en padeltrainingen voor de leden van verschillende 

verenigingen verzorg. Allereerst wil ik aangeven dat ik met veel plezier en passie de lessen voor zowel 

de jeugd als volwassenen verzorg. Ik vind met name de diversiteit van de groepen erg leuk en 

uitdagend. Of de groep uit beginners bestaat of uit gevorderden, het is en blijft maatwerk voor elk 

individu die de lessen volgt. Als tennistrainer heb ik ruim 20 jaar ervaring en beschik ik over de A- & 

B-tennislicentie. Ook heb een al 5 jaar ervaring als Padelinstructeur, waar ik de opleidingen heb gevolgd 

bij de Nederlandse Padelbond, KNLTB en een Spaanse opleiding. 

Verder zal ik iets meer vertellen over mij privé. Ik woon momenteel in Wijlre samen met mijn vriendin, 

twee zonen en twee honden. In mijn vrije tijd geniet ik met mijn gezin van de mooie natuur in Limburg. 

Als jeugdlid van tennisvereniging Simpelveld heb ik met veel plezier aan vele toernooien en competities 

deelgenomen. Door het grote spelplezier en vaak spelen van wedstrijden, ben ik uiteindelijk 

doorgegroeid tot de huidige speelsterkte 3 in zowel enkel als dubbel. Momenteel speel ik zelf actief 

Padelcompetitie bij Tennis Padel Geuldal. Met veel plezier kijk ik uit naar de samenwerking met GTR op 

het gebied van clinics en trainingen. Voor nu: schrijf je vooral snel in voor de clinics, zodat ik jullie snel 

kennis kan laten maken met deze geweldige sport. 

Heb je vragen over clinics of padeltrainingen bij GTR: neem dan contact met me op via 06 5378 3684 

of info@eventserve.nl. Meer informatie vind je ook op de website: www.eventserve.nl 
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Vragen en informatie over padel 

Op de website van GTR staat meer informatie over padel en lees je meer over de spelregels, hoe je een 
baan reserveert en welke mogelijkheden er zijn om padelcompetitie of -toernooien te spelen.  

Heb je vragen over padel? Laat het ons dan even weten: info@gtr-tennis.nl.  

Wens je nu al meer informatie over padellessen/padeltrainingen, stuur dan een mail naar: 
info@eventserve.nl of bel 06 5378 3684.  
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