
 

Donderdag 21 oktober 2021 

In dit nummer: 

 

1. Sonja Langen, nieuwe secretaris GTR 

2. Gebruik padelbanen 

3. LED LIGHT toernooi, terugblik 

4. Mannendag-tennis-padel-toernooi 

 

 

 
1. Sonja Langen, nieuwe secretaris GTR 

 

Kennismaking met Sonja Langen 

 

Ik ben Sonja Langen en ik ben sinds een maand de secretaris van het 

bestuur. Ik ben geboren en grotendeels getogen in Geleen en woonachtig in 

Oud-Geleen. Ik ben getrouwd met Grennes en we hebben 2 kinderen Carlijn 

en Jeroen. We tennissen (en padellen) alle 4 bij GTR. Voorheen ben ik lid 

geweest van Keerweide maar met name de gezelligheid en sociale contacten 

heeft mij een aantal jaar geleden doen overstappen. Voor mijn dochter (die 

al eerder lid werd) was de reden vooral omdat ze hier bij GTR de 

mogelijkheid kreeg om snel en sterk te groeien in haar tennisspel. Ik vind 

het dan ook bijzonder leuk dat er voor de jeugd zoveel geboden wordt. 

Zeker op competitief niveau maar daarnaast ook de niet tennis gerelateerde 

activiteiten! 

 

 
 

Met mijn team speel ik mee in de donderdagavond competitie. Daarnaast sta 

ik “op” de padelladder en doe ik vaker mee met een aantal interne 

toernooien. Op dit moment ben ik helaas geblesseerd en ik mis het 

tennissen behoorlijk! 

Activiteiten 
 

Mannen 50 plus tennis 
elke dinsdag en donderd. 
10.15-13.00 uur 
 

Laddercompetitie 

senioren 
 

Laddercompetitie-

jeugd 

 

Laddercompetitie-

padel 

 

Mannendag:  

tennis-padel-

toernooi 

Zondag 14 

november 

 

Sinterklaasfeest 

Zondag 21 november 

 

Vrijwilligersavond 

Vrijdag 26 november 

 

Toepen Wien + Knien 

Vrijdagavond         

10 december 

 

 

 

 
 



 

Persoonlijk vind ik dat ik nog heel veel kan groeien in het spel (en daar train ik ook op) maar de groep 

en de gezelligheid zijn voor mij het belangrijkste.    

In het verleden heb ik milieutechnologie gestudeerd en ben ik via een ruime omweg omgeschoold naar 

personal coach voor kinderen en volwassen. Vanwege de afgelopen coronajaren staat mijn zelfstandige 

praktijk echter op een lager pitje. Voordeel hiervan is dat ik meer tijd heb om de functie als secretaris 

eigen te maken.  

 

Mijn eerste ervaringen in deze functie zijn heel positief! Het bestuur is een divers team met goede wil 

en ideeën. Aan de andere kant heb ik ook nog heel veel te leren! Ik merk dat ik veel verhalen en 

personen nog niet ken maar dat komt in de loop van de komende tijd vast goed.  

 

Ik zie het als een uitdaging om als secretaris mee te werken aan de doelstellingen van het bestuur om 

de club te laten groeien in al zijn facetten! 

 

 

2. Gebruik padelbanen 

Het bestuur heeft geconstateerd dat de padelbanen in toenemende mate gebruikt worden door spelers 

die (nog) geen lid zijn van GTR. Uiteraard hopen wij dat de padelbanen zo goed mogelijk bezet 

worden. 

Het bestuur wil ook graag niet-leden kennis laten maken met padel. Daarom zijn er een aantal clinics 

voor niet-leden georganiseerd en is het mogelijk om niet-leden bij GTR te introduceren. Klik hier voor 

nadere informatie: https://www.gtr-tennis.nl/padel_-_introduce_regeling.  

 

 
 

Uiteraard hopen wij als bestuur dat zo veel mogelijk niet-leden er voor kiezen om lid te worden van 

GTR om zowel padel als tennis te spelen.  

 

Niet-leden van GTR, die geen clinic volgen en niet geïntroduceerd zijn, en dus onrechtmatig gebruik 

maken van de padelbanen, zullen hierop aangesproken worden. Ook de GTR-leden die meewerken 

aan het onrechtmatig gebruik van de padelbanen zullen hierop aangesproken worden. 

 

Wij hopen uiteraard dat zo veel mogelijk mensen er voor kiezen om lid te worden van GTR en vragen 

onze leden om dit bij familie, vrienden en kennissen onder de aandacht te brengen. Padelrackets 

kunnen aan de bar gehuurd worden voor € 2,50 per keer. 

 

Het bestuur van GTR 



 
3. LED LIGHT tennis-padel-toernooi, terugblik 

4e GTR LED LIGHT in t donker 

28 GTR leden hebben in perfect tennisweer meegedaan aan dit toernooi.  Veel wedstrijden met en 

tegen “onbekende” mede GTR leden. 

Toernooi is 5 jaar geleden begonnen bij de ingebruikname van de LED verlichting. Vraag niet hoe het 

kan, maar juist nu was er een stroomstoring van een paar minuten. .. 

Na afloop bleef het lang druk in ons clubhuis. 

 

Reactie van een  deelneemster:  Ik wil jullie echt een complimentje geven. Het was een heel gezellig 

toernooitje en wat ik zag goeie partijen  ! De sfeer was weer als vanouds dus supergoed gedaan. 

Volgend jaar het eerste lustrum led light toernooi. 

 

4. Mannendag-tennis-padel-toernooi, 14 november  

 


