
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 10 april 2021 

In dit nummer: 
 

1. Update padelbanen 

2. Flyer actie: maak kennis met tennis 

3. Ontmanteling hekwerk baan-1-2 

4. Laddercompetitie 

5. Uitstel voorjaarscompetitie 

6. Sponsordoeken 

7. Baan gereserveerd? Afmelden bij verhindering! 

 

8.  1. Update padelbanen 
 

Korte update over de aanleg van de padelbanen. 

Na de BALV in november is in eerste instantie de financiering van de 

padelbanen vastgelegd. Daarna heeft er een aanbestedingsproces 

plaatsgevonden en is er een hoofdaannemer (Rekré sport) en een 

onderaannemer (Padel Totaal) geselecteerd. Met de informatie die door de 

aannemers verstrekt werd, heeft GTR een omgevingsvergunning bij de 

gemeente aangevraagd. Inmiddels is eind maart ook de vergunning verleend 

en is aan alle eisen voldaan om te kunnen starten met de bouw van de 

padelbanen.  

De start van de bouw is nu echter afhankelijk van de planning van de 

aannemers én van het weer. Wij hebben nog steeds de hoop dat we eind 

april kunnen starten met de aanleg van de padelbanen. In de tussenliggende 

tijd is de elektriciteitsinstallatie voor een belangrijk gedeelte vernieuwd en is 

de verdeler uitgebreid met een aantal groepen om zo meteen ook de 

padelbanen te kunnen verlichten.  

Onze eigen COV is ook al druk bezig om alle randvoorwaarden te scheppen 

voor de start van de werkzaamheden. Zo worden de tennisbanen 1 & 2 

momenteel volledig ontmanteld. De netten en de lijnen worden verwijderd 

en ook de sproei-installatie en de waterleiding worden verwijderd. De 

elektriciteitskabels zijn al aangelegd tot op de baan en momenteel wordt de 

omheining verwijderd.  

Samenvattend: Aan GTR zal het niet liggen! Wij hebben alles goed 

voorbereid en willen zo spoedig mogelijk aan de slag. Wij zijn nu in 

afwachting van de planning van de aannemer. De planning wordt o.a. 

beïnvloed door de overige projecten van de aannemer en door het weer.  

In de volgende nieuwsbrief hopen wij jullie een definitieve datum te kunnen 

noemen waarop de werkzaamheden gaan starten. 

Wordt vervolgd.   

Roger Daemen 

 

 

Activiteiten 

 
 

Mannen 50 plus tennis 
elke dinsdag en donderd. 
9.15-12.30 uur 
 

Laddercompetitie 
Vanaf 19 april 

 

Voorjaarscompetitie: 
begin juni, week-22 

 

Jeugdkamp  
16 juli-18 juli 

 

GTR4KIDZ toernooi 
Week 30 

 

 

 
 



 

2. Flyer actie 
 

Tennissen is een van de weinige sporten die tijdens de lockdown gedaan kan worden. Om zo veel 

mogelijk mensen kennis te laten maken met Tennis, heeft GTR het Introductie Lidmaatschap in het 

leven geroepen. Bij dit lidmaatschap krijgen nieuwe leden 3 gratis proeflessen als ze zich voor eind 

april aanmelden.  

Om zo veel mogelijk mensen op de hoogte te stellen van dit initiatief, heeft Wil Gelissen flyers 

ontworpen welke enthousiast door de jeugd zijn rondgebracht. 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

3. Ontmanteling hekwerk baan-1-2 
 

De voorbereiding voor de aanleg van de padelbanen is in volle gang. Er wordt hard gewerkt om het 

bestaande hekwerk van baan 1 en 2 te verwijderen, ook onder barre omstandigheden. 

 

 

 
 

 

4. Laddercompetitie, vanaf 19 april 
 

Laddercompetitie 

In 2019 is bij GTR de Laddercompetitie geintroduceerd en met groot succes. Het aantal deelnemers 

was aanzienlijk en zorgde voor de nodige activiteit op het park. De reacties van de deelnemende leden 

waren ook zeer positief.  

Met de uitgestelde voorjaarscompetitie zijn we blij te vermelden dat de laddercompetitie 2021 is 

geactiveerd en we onze leden dus toch een (informele) competitie kunnen aanbieden. Uiteraard 

dienen alle COVID maatregelen in acht genomen te worden.  

 

De laddercompetitie heeft meerdere voordelen: 

- De competitie is gratis; 

- Je kunt het tijdstip van spelen zelf bepalen (in overleg met je tegenstander); 

- Je speelt tegen andere leden van GTR, waardoor je steeds meer leden leert kennen; 

- De indeling van de tegenstanders is op basis van niveau; 

- Als het een keer niet uitkomt, kun je gemakkelijk een ronde overslaan; 

- Je kunt enkel en/of dubbel spelen. 

 
 

 

  



 

Hoe werkt het? 

Alle deelnemende leden worden op een ''ladder'' geplaatst. Vervolgens word je door het systeem 

elke 2 weken gekoppeld aan een andere deelnemer op de ladder. Hierbij wordt rekening gehouden 

met je niveau.  

Je hebt 2 weken de tijd om samen met je tegenstander een datum te prikken en de wedstrijd te 

spelen bij GTR. De wedstrijd duurt zo lang als de afhangtijd via het afhangbord. Alle games worden 

doorgeteld en de uitslag kan achteraf online worden geregistreerd via de app of website. De 

uitslagen hebben invloed op jouw positie op de ladder. Als je bijvoorbeeld wint van een deelnemer 

hoger op de ladder, dan wisselen jullie van plaats en klim je omhoog. 

De ladders 

GTR heeft 2 ladders: enkel en dubbel. De GTR ladders voor 2021 zijn te vinden via onderstaande 

links: 

Enkel:  https://www.sportconnexions.com/nl/tennisladder/gtr-tennisladder-enkel/2197/ 

Dubbel:  https://www.sportconnexions.com/nl/tennisladder/gtr-tennisladder-dubbel/2190/ 

Aanmelden: kan via de website van Sportconnexxions of via de gratis ''Clubladder'' App. 

 

5. Uitstel voorjaarscompetitie 
  

De KNLTB heeft besloten om de competitie verder uit te stellen tot begin juni (week 22);  

Voorjaarscompetitie 

 De Voorjaarscompetitie start indien mogelijk in week 22 met bijvoorbeeld 3, 4 of 5 

speeldagen; er wordt niet om promotie/degradatie gespeeld. Alle rechten blijven 

behouden voor de Voorjaarscompetitie 2022. 

 Als teams niet willen/kunnen deelnemen aan deze competitie in juni, dan kunnen 

VCL’s deze teams terugtrekken. Het verzoek is om dit zo snel mogelijk door te 

geven, zodat hier met het indelen nog rekening mee gehouden kan worden. VCL's 

kunnen terugtrekkingen doorgeven tot uiterlijk 11 april). 

Vanuit dit bericht is het laatste punt heel belangrijk, mochten er teams zijn die niet meer aan de 

voorjaarscompetitie deel willen nemen graag dan bij mij melden voor 10 april . Dan zal ik het 

team terugtrekken, daarna is dat niet meer mogelijk.  

Tenniskids /Juniorencompetitie 

 De Tenniskids en Juniorencompetitie start indien mogelijk in week 22. Het streven 

is zoveel mogelijk speeldagen in te plannen. Mocht het zo zijn dat de Tenniskids- en 

Juniorencompetities eerder opgestart mogen worden, dan zullen wij daar op 

inspelen. Daar houden we bij het indelen al rekening mee. 

 

 

 

 

https://www.sportconnexions.com/nl/tennisladder/gtr-tennisladder-enkel/2197/
https://www.sportconnexions.com/nl/tennisladder/gtr-tennisladder-dubbel/2190/
https://www.sportconnexions.com/nl/tennisladder/gtr-tennisladder-enkel/2197/


 

6. Sponsordoeken 

 

Vorige week zaterdag heeft de sponsorcommissie met hulp van John,  Jos en 

Louis, de winddoeken opgehangen van onze sponsoren. 

Dank voor jullie hulp. Het park ziet er weer prachtig uit! 

 

 

7. Baan gereserveerd?, afmelden bij verhindering! 

 

Baan gereserveerd? Verhinderd? Dan wel afmelden!! 

Er is op dit moment, vroeg donker, veel trainingen, baan 1 en 2 buiten gebruik, een relatief tekort 

aan banen. 

Binnenkort zijn ook de banen 5,6,11,12 verlicht, maar dan begint wel de populaire 

laddercompetitie. 

Verhindering kan altijd, maar zeg de reservering dan af. Gaat heel gemakkelijk via de app. 

Afmelden is trouwens verplicht bij alle verenigingen! 

 

 

 

Slot van jeugdkampioenschappen juli 2020 

 

Nieuwsbrief: deadline inleveren stukjes: woensdag 22 april 

 


