
 

Vrijdag 2 juli 2021 

In dit nummer: 

 

1. Padel ladder 

2. Drie Steden Meeting 

3. Tennis ladder 

4. AED cursus 

5. Officiele opening padelbanen 

6. Padel clinics 

7. Beschadiging op parkeerplaats 

 

 
1. padel ladder 

 

 

Lijkt het je leuk om te spelen met andere leden van jouw niveau? 

 

Op maandag 28 juni starten we met de nieuwe Geleense Tennisvereniging 

Ready dubbel padelladder, en het werkt heel simpel: 

• Elke 2 weken regelen wij een leuke wedstrijd voor je. 

• Je kiest zelf wanneer je graag speelt. 

• Je wordt ingedeeld op jouw speelniveau. 

• Je wisselt van plek als je wint van iemand die hoger staat. 

• Dubbel speel je met een vaste partner, alleen de captain meldt zich 

aan. 

• Een uitgebreide beschrijving vind je hier. 

Speel je ook mee? Je hoeft alleen je niveau op te geven en welke dagen je 

graag speelt: 

 

meld je aan: https://sportconnexions.com/nl/padelladder/gtr-padel/4327/ 

 

  

 

 

 

Activiteiten 

 
 

Mannen 50 plus tennis 

elke dinsdag en donderd. 

9.15-12.30 uur 

 

Laddercompetitie 

senioren 
 

Laddercompetitie-

jeugd 
 

Opening 

Padelbanen 
Zondag 4 juli 13.00 uur 

AED cursus 
Dinsdag 6 juli 19.30 uur 

 

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 

 
 
 

 

 

 

 
 

https://sportconnexions.com/nl/padelladder/?clubid=4327
https://sportconnexions.com/nl/padelladder/gtr-padel/4327/
https://sportconnexions.com/nl/padelladder/gtr-padel/4327/Share/
https://sportconnexions.com/
https://sportconnexions.com/nl/Download/


 

2. GTR Steden Meeting Open: zondag 12 september 

Beste Leden, 

Door de positieve berichten rondom het corona-virus, gaan wij ervan uit dat de Steden 

Meeting Open 2021 op 12 september gewoon door kan gaan. 

Zet de datum alvast in je agenda!!!!! 

De eerste vergadering zit erop en we hopen dat we tegen die tijd, zonder al te veel regels het toernooi 

kunnen organiseren en er weer een super gezellige dag van kunnen maken. 

Wij hebben er in ieder geval zin in, zo ook onze nieuwe beheerders Maikel en Omayra. 

Programma is jullie bekend, de sfeer nog meer, eigenlijk zijn we alleen afhankelijk van ‘t weer en het 

aantal inschrijvingen, maximaal 80 mensen. 

Inschrijven kan vanaf 1 juli via toernooi.nl, Steden Meeting Open 2021 

Beleef gerust ons gezellige, sportieve en ontspannen toernooi bij mede tennissers aan uit onze eigen 

gelederen of van buiten de vereniging. 

Mooie zomer en blijf gezond, tot ziens op 

 

Steden Meeting Open 2021,  

zondag 12 september  

mailto:stedenmeetingopen@gtr-tennis.nl 

Met sportieve groet, 

Jack, Jolien, Wilma, Maurice en Sander 

Onze voorzitter, volop in padeltraining 

 

mailto:stedenmeetingopen@gtr-tennis.nl


 
3. Tennis ladder 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. AED cursus 

Jaarlijks houden wij op GTR een herhalingscursus Reanimatie en AED gebruik. 

GTR was een van de eerste sportverenigingen met dit initiatief. 

Door de covid-19 pandemie gedwongen hebben we 2 jaar stil moeten liggen.  Maar na 1 juli kunnen 

wij de cursus weer gaan geven.  

 

Dinsdag 6 juli aanvang 19.30 clubhuis GTR. 

Aanmelden per mail bij:   smeets-geleen@hetnet.nl    

 

De cursus wordt volgens de Rode Kruis protocollen gegeven en is corona proef. 

Niet komen als je zelf ziek bent of je huisgenoten. 

Je zal er maar bij staan als iemand het overkomt en niet weten wat te doen..... 

 

  

 



  
5. Officiele opening Padelbanen 

 

Aanstaande zondag worden de padelbanen op een feestelijke wijze officieel geopend. De officiele 

opening zal gedaan worden door de wethouder sportzaken van de Gemeente Sittard-Geleen, Andries 

Houtakkers.  

 

Alle leden van GTR zijn uiteraad van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Kom 

naar het park van GTR en maak op een informele wijze kennis met padel.  

 

 

 

Het programma van zondag 4 juli ziet er als volgt uit: 
 

11.00 – 13.00 uur Sponsorbijeenkomst. De sponsoren kunnen kennismaken met padel.   
 

13.00 – 13.30 uur Opening          

Welkom door de voorzitter 

Korte toespraak wethouders Andries Houtakkers en Judith Buhler (gem. Sittard-Geleen) 

Korte toespraak Maurice Houben (KNLTB) 
 

Officiële opening: Met een drone wordt een padelbal naar de padelbaan gebracht 
 

Aanwezige wethouder(s) aangevuld met 2 bestuursleden van GTR spelen symbolisch enkele minuten 

een ‘wedstrijd’.  
 

13.30 – 14.25 uur Demonstratiewedstrijd (25 minuten): Tom Lamers, François Brand, Maud 

Vliegen en Maurice Houben Commentaar bij de demonstratiewedstrijd wordt verzorgd door Bjorn 

Boumans (uitleg spelregels etc.)    
 

14.30 – 16.30 uur  Kennismaking (niet-)leden met Padel (Aansluitend aan de 

demonstratiewedstrijd kunnen de aanwezigen kennismaken met padel. Denk aan sportieve kleding en 

(tennis)schoenen.)  
 

Wij hopen zo veel mogelijk leden van GTR te mogen begroeten aanstaande zondag.  

 

  



 
6. Padel-clinics 

 

Veel van onze leden maken kennis met de padelsport op onze nieuwe padelbanen. Er worden clinics 

verzorgd door Bjorn Boumans van Event Serve Padel Academy.  
 

 
 

 
 
 

7. Beschadiging op parkeerplaats 
 

Gisterochtend (zondag 13 juni 2021) heeft iemand op de parkeerplaats van tennisvereninging GTR ergens tussen 09:15 en 

12:45 onze zwarte HONDA CIVIC HYBRID beschadigd, helaas was er geen briefje te vinden met contactgegevens van de 

ongelukkige dader, het is misschien weggewaaid....? Bij deze kunt u zich alsnog melden via een persoonlijk bericht hier. Heeft 

iemand anders misschien iets gezien of gehoord? 

 

 

  

 

 


