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Verslag Ballonhalcommissie 2022 
 
In maart 2022 is de hal na een succesvol eerste seizoen afgebroken. Natuurlijk zijn er na zo’n eerste 
seizoen voldoende punten voor verbetering. Daar zijn afgelopen jaar heel wat zaken van 
doorgevoerd. 

- Er is besloten om de hal te blijven verwarmen met propaan i.p.v. aardgas. Contract met 
Benegas is voor meerdere jaren afgesloten en er is een definitief hekwerk geplaatst rondom 
de tank. Een besluit dat naar later blijkt heel gunstig voor ons heeft uitgepakt omdat 
propaan in tegenstelling tot aardgas geen enorme prijsstijgingen heeft doorgemaakt. 

- De tijdelijke propaanbrander is vervangen door een nieuwe en de keuringen zijn uitgevoerd. 
- De deuren waren opgeslagen achter baan 10, helaas zijn daar vernielingen aangericht en is 

er een kabel uit de toegangsdeur gestolen. Dus dat moet anders. 
- Volgens planning is de hal 9 september weer opgebouwd met een grote groep vrijwilligers. 
- Door Polyned zijn alle lampen vervangen. 
- De vandalisme schade is door Polyned gerepareerd 
- Er zijn ballenvangers en netten geplaatst om te voorkomen dat ballen nat worden en in 

januari 2023 zijn er voor komend seizoen definitieve voorzieningen gemaakt voor het 
ophangen van de netten. 

- De deur heeft meerdere malen wat problemen gegeven maar lijken verholpen met de 
laatste reparatie waarbij ook een nieuwe stevigere deurhendel is geplaatst. 

- Met ingang van dit seizoen worden er ook trainingen gegeven in de hal voor leden van GTR 
door Armand Kusters 

- In nov/dec is er indoor competitie gespeeld georganiseerd door LITC Susteren. Dit heeft in 
jan geen vervolg gekregen omdat er klachten waren over spelen in de hal. Uiteindelijk lijkt 
dit niet de echte reden maar het feit dat er te weinig inschrijvingen waren, waardoor de hal 
in Susteren te weinig bezet was. 

- Er zijn zeker nog voldoende punten voor verbetering en deze zullen worden opgepakt, maar 
voor nu is er door de groep veel werk verzet en hebben we als BRZ een goede faciliteit om 
binnen te tennissen.  
 

 
 


