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1. Padel bij GTR, unieke kennismakingsacties 

 

Als jullie op het tennispark zijn geweest de afgelopen weken, dan kan het 

jullie niet ontgaan zijn. Er is al hard gewerkt aan de aanleg van de 

padelbanen. De vloeren zijn gestort en de verwachting is dat eind mei aan 

de volgende fase wordt begonnen, het plaatsen van de wanden. Het is de 

bedoeling dat medio juni de eerste ballen geslagen kunnen worden op onze 

padelbanen. Een geweldig vooruitzicht en een uniek moment voor onze club 

GTR.  

 

Ook achter de schermen is er hard gewerkt om van alles te regelen. Denk 

aan het digitale boekingssysteem van de banen, het regelen van clinics, het 

trainingsaanbod, het gebruik van de banen voor leden en niet-leden, 

communicatie en sponsoring, de organisatie van een openingsweekend en 

nog veel meer. We gebruiken onder andere de GTR nieuwsbrieven om jullie 

op de hoogte te houden.  Dat doen we ook via de website en onze social 

media. 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 

      

 

 

 

100 gratis kennismakingsclinics voor GTR-leden! 

Een exclusief aanbod voor jullie als lid van GTR! Om padel te introduceren 

bij de leden heeft het bestuur van GTR besloten om in juni en juli maar liefst 

100 gratis clinics voor GTR-leden beschikbaar te stellen. WIE HET EERST 

KOMT, WIE HET EERST MAALT. 

 

 

Activiteiten 

 
 

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

Laddercompetitie 
Vanaf 19 april 
 

Laddercompetitie-

jeugd 
Start binnenkort 

 

Uitwisseling GTR-SLTC 

30 mei 10.00-12.30 uur 
 

Themadag jeugdplan 
6 juni 8.30-13.00 uur 
 

ALV GTR 
Maandag 28 juni 
 

Start Padel 
Planning: juni 

 

Feest en Beestkamp  
16 juli-18 juli 

 

GTR4KIDZ toernooi 
26 juli-01 augustus 
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 Let op, deze 100 gratis clinics zijn alleen voor GTR-leden. Als je een clinic wilt volgen met iemand die 

(nog) geen lid is van GTR, zoals familie, vrienden, kennissen of buren, kun je gebruik maken van de 

kennismakingsclinics die voor een sterk gereduceerd tarief van € 10,00 p.p. aangeboden worden. 

Tijdens de clinics zal met name aandacht besteed worden aan de spelregels, de techniek en de tactiek. 

Padel is heel laagdrempelig. Na één les kun je al meteen een wedstrijd spelen, zeker als je al ervaring 

hebt met tennis. 

Binnenkort wordt op de website van GTR Geleense Tennisvereniging Ready (GTR) (gtr-tennis.nl) én op 

de website van Event Serve een inschrijfformulier voor de clinics geplaatst. Via de nieuwsbrief zullen 

wij jullie hierover informeren. 

Naast deze unieke 100 gratis clinics voor GTR_leden, worden er nog andere clinics aangeboden voor 

leden en niet-leden. Het aanbod van padeltrainingen zal starten nadat de clinics allemaal zijn 

afgerond. Voor de jeugd worden er ook nog clinics georganiseerd. Deze worden gecombineerd met een 

jeugdactiviteit. Hierover meer informatie in de volgende nieuwsbrieven en op de website en social 

media van de club. 

Reserveren van de padelbanen 

 

Het reserveren van padelbanen werkt exact hetzelfde als het reserveren van tennisbanen. De 

padelbanen hebben het nummer 1 en 2. De naam van de banen wordt duidelijk aangegeven in het 

afhangbord en in de GTR clubapp. Voor meer informatie over het afhangen van tennis- en padelbanen 

zie: Geleense Tennisvereniging Ready (GTR) (gtr-tennis.nl)  

Op deze pagina staat ook duidelijk omschreven hoe niet-leden van GTR een baan kunnen huren. Dit 

kan ook via de website.  

 

 

Informatie padel op de website en social media 

Op de website van de club vinden jullie allerlei handige informatie terug over de padelsport. Er is een 

aparte rubriek padel aangemaakt. Daar vind je praktische filmpjes over de spelregels en ook meer 

informatie over bijvoorbeeld lessen en het reserveren van de banen. 

Neem dus ook een kijkje op de website www.gtr-tennis.nl .Volg daarnaast de sociale media Facebook 

en Instagram waar we regelmatig nieuwtjes op zullen plaatsen. 

 

 

2. Laddercompetitie jeugd: 
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3. Laddercompetitie senioren 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

4. Feest en Beestkamp 

  

SAVE THE DATE!  

Beter gezegd, SAVE THE WEEKEND! Want van 16 tot en met 18 juli aanstaande staat het park van 

GTR in het teken van het FEEST EN BEEST kamp!  

Achter de schermen zijn we bezig met het bedenken van een knallend programma met de Olympische 

Spelen als thema. Als alle maatregelen het toelaten wordt de jeugd verwacht op vrijdagavond en 

kunnen ze op zondag weer opgehaald worden. Mocht het overnachten om welke-reden-dan-ook niet 

door kunnen gaan, dan zijn we tegelijkertijd bezig met een alternatief programma. In ieder geval, 

houdt het laatste weekend voor de grote vakantie vrij voor dit feestelijke en sportieve programma! 

Wij hebben er zin in!  

Meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden volgen zo spoedig mogelijk.  

Groetjes,  

De kampcommissie  

Sonja, Mariëlle en Ralph, Ruud, Marcel en Maja 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s feest en beest kamp 2018 

 

5. Gesprek met Henk van Hoogdalem 

 

Ik was 9 jaar toen ik voor het eerst geconfronteerd werd met het luchtvaartvirus, waarmee ik mijn 

hele leven besmet zou blijven.  Ik kreeg een plakplaatje voor een album waarop een man met een 

microfoon het verkeer op de luchthaven aan het organiseren was.  Dat wilde ik later ook gaan doen!: 

vanuit een toren het luchtverkeer te gaan leiden. Als 17-jarige werd ik bij de luchtmacht radar-

gevechtsleider. Zo werden vliegtuigen die kwamen spioneren door ons gedwongen om terug te keren. 

Het was een mooie job: s-morgens verkeersleider, s-middags sportinstructeur en s-avonds barkeeper. 

 

Op het eind van mijn militaire dienst leerde ik Ard Schenk kennen die ook in dienst was (toen de beste 

schaatser in Nederland). Na mijn diensttijd  werd ik steward  bij de KLM. Een van mijn eerste vluchten 

was van Amsterdam naar Oslo met een DC-9 . Ik hoorde dat Ard Schenk aan boord was, hij had een 

wedstrijd in Oslo. Ik liep door de gang van het vliegtuig naar Ard en stelde me voor: ‘dag meneer 

Schenk, ik ben uw steward …’. Ard was stom verbaasd om elkaar op deze manier weer terug te zien, 

hartelijk gelachen.  

In 1971 heb ik de overstap kunnen maken naar de burgerluchtvaart bij Eurocontrol die het 

luchtverkeer op grote hoogte regelt in Europa. Je moet in een bepaald gebied een 20-30-tal 

vliegtuigen controleren dat ze elkaar op een veilige manier kunnen passeren.  Ik werd daar ook PR-

man en kregen veel faciliteiten om te sporten, zoals voetbal. De laatste jaren was ik teamleider van 

een groep van 29 mensen en 16 nationaliteiten, heel boeiend en leerzaam.  

 

 

  



 

 

Met 55 jaar moest ik met pensioen. Ik kreeg tijd voor mijn hobby’s zoals GTR: meewerken in de COV 

en als activiteitenleider in het bestuur. Het drie-steden-meeting is toen ontstaan en een hoogtepunt 

was de organisatie van de feestweek- 75-jarig bestaan met een groep van 10 vrijwilligers.  

        

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb ook jaren in een band gespeeld (Basement). Ik schilder ook, ik ga graag fietsen en tennis nog. 

Op bezoek gaan bij mijn zoon en kleinkinderen en bij mijn dochter in Australië.  Dit is in het kort een 

overzicht van een geweldig leuk leven en als ik de keuze had zou ik het onmiddellijk weer zo doen. 

Het gesprek is op beeld opgenomen en kun je zien via deze link (youtubekanaal GTR): 

https://www.youtube.com/watch?v=Uz-JHpfmaAg 

 

6. CAJAC nieuwe shirtsponsor van GTR 

GTR heeft een nieuwe shirtsponsor gevonden.  

‘CAJAC’, een administratiekantoor te Beek. 

Door bemiddeling en ondersteuning van Wim Wetzels hebben we Jacq America (eigenaar van CAJAC) 

bereid gevonden om shirts ter beschikking te stellen aan het eerste team en alle jeugdteams. De 

jeugdleden betalen een kleine eigen bijdrage van € 10,-.  

Deze uniformiteit komt de bekendheid en herkenbaarheid van onze vereniging ten goede.  

Met dank aan Jacq en Wim, 

De sponsorcommissie 

 

Jack Oelers (Voorzitter Sponsorcommissie), Wim Wetzels (Begeleider van het 1e herenteam), Briek Oude Hengel (jeugdspeler),  

Jacq America (eigenaar CAJAC), Tom Lamers (speler heren 1) 

 

 

 



  

 

7. Jules Hermans baan 

Jules Hermans baan verplaatst 

GTR is in het gelukkige bezit van een brug, een muur, de eretribune en 2 wandelpaden, die vernoemd 

zijn naar leden en commissies die bijzondere verdiensten voor GTR gehad hebben en soms nog steeds 

hebben. 

In het verleden is Jules Hermans bijna 25 jaar voorzitter geweest van GTR.  Bij zijn afscheid is baan 1 

naar hem vernoemd.   

Maar GTR heeft op de banen 1 en 2 twee padelbanen aangelegd. 

Baan 7 is nu de Jules Hermansbaan.  Een baan waarop er onder zijn leiding veel competitiewedstrijden 

op hoog niveau zijn gespeeld. 

 

 

8. Afhangen banen 

Afhangen meer dan ooit nodig 

In de daluren kunnen er banen gehuurd worden op GTR (http://www.tennisboeker.nl). Er zijn dan 

meer banen bezet.  Ook al speelt er nooit iemand op je favoriete tijd en baan, nu kan het wel 

voorkomen. Natuurlijk willen we geen discussies met de huurders, zij gaan dan voor. 

Afhangen is trouwens sowieso al jaren verplicht. Gaat makkelijk via de KNLTBclub app en ook via de 

website van GTR. 

2 voordelen: je kan zeker tennissen en het bestuur kan beleid maken aan de hand van de 

bezettingsgraad. 

Ook bij subsidie aanvraag bij de gemeenten speelt de bezettingsgraad een rol. 

Het is een kleine moeite, hang dus ook af 

 

Foto jeugdkamp-2014  

 

 

http://www.tennisboeker.nl/


 

8. Bijzondere gast bij GTR 

 

 

 

Bijzondere gast bij GTR 

We hebben een leuke foto binnen gekregen van een bijzondere gast op ons park. Deze foto vraagt om 

een leuke titel! We hebben al een paar leuke suggesties: 

 De nieuwe veegmachine is gearriveerd; 

 Versoepelingen covid trekt nieuwe bezoekers; 

 GTR neemt de ‘koe bij de horens vatten’ wel heel letterlijk; 

 Inschrijving GTR-bbq is begonnen; 

 Roy Works en Balans Bouw presenteren nieuwe mascotte; 

 COV krijgt versterking; 

 Na padel ook een kinderboerderij bij GTR? 

Wil je dit lijstje aanvullen? Stuur jouw tip naar: communicatie@gtr-tennis.nl. Jouw titel krijgt een 

eervolle vermelding in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief: 

Deadline inleveren stukjes: woensdag 3 juni 
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