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1. padel clinics voor niet-leden 

Nu de padelclinics voor leden van GTR-leden als een sneltrein gaan, is het 

ook tijd om het clinic-aanbod voor niet-leden te onthullen.  Ook  voor deze 

doelgroep hebben we een hele interessante aanbieding af kunnen spreken 

met Bjorn van Eventserve.  

Eind juni en in juli worden er clinics aangeboden van 1,5 uur per clinic. Deze 

clinic speel je met 4 deelnemers in totaal. Je krijgt dan 45 minuten les en je 

speelt een partijspel van 45 minuten. Voor materiaal wordt gezorgd door 

onze sponsor Machtpoint Geleen, Rijksweg Centrum 61, Geleen. Kosten van 

de clinic bedragen € 10,- per persoon.   

Deze clinics zijn dus ideaal om kennis te maken met de padelsport. Je kunt 

je ook als GTR-lid inschrijven voor deze clinics, je betaalt dan hetzelfde 

bedrag als niet-leden omdat we voor leden van GTR 100 gratis clinics 

organiseren.  

Inschrijven kan via de volgende link:  

https://www.gtr-tennis.nl/form/aanmelden_kennismakingsclinic 

Inschrijven met een groepje kan ook. Neem dan contact op met Bjorn van 

Eventserve.nl  info@eventserve.nl of 06-5378 3684. 

We willen natuurlijk dat padel bij GTR een groot succes wordt.  

Informeer dan ook vooral buren, kennissen, vrienden en familie over de 

mogelijkheden van padel en tennis bij GTR. Of stuur de nieuwsbrief van GTR 

door.  

En deel natuurlijk de padelberichten op de GTR social media kanalen 

Facebook en Instagram. Op onze website staat ook meer informatie over 

bijvoorbeeld de actuele leden-acties of hoe je als niet-lid een tennis- of 

padelbaan huurt.  

 

Activiteiten 

 
 

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

Laddercompetitie 

senioren 
 

Laddercompetitie-

jeugd 
 

ALV GTR 
Maandag 28 juni 
 

Start Padel 
Planning: juni 
 

AED cursus 
Dinsdag 6 juli 19.30 uur 

 

Feest en Beestkamp  
16 juli-18 juli 

 

Feest en Beestkamp  

16 juli-18 juli 

1e GTR TEN PAD  

25 juli 

GTR4KIDZ toernooi 
26 juli-01 augustus 

 

 

 

 

 
 

http://www.matchpointsports.nl/
https://www.gtr-tennis.nl/form/aanmelden_kennismakingsclinic
http://www.eventserve.nl/
mailto:info@eventserve.nl


 

2. GTR4KIDZ 
 

 

 

 

Tweede editie jeugdtoernooi GTR4Kidz 

In 2019 hebben een aantal mensen van de jeugdcommissie samen met enthousiaste ouders voor het 

GTR4Kidz toernooi georganiseerd. Dat bleek een groot succes.  

Dit toernooi vindt plaats van 26 juli t/m 1 augustus.  

Het is zowel een open toernooi (iedereen kan zich inschrijven) als een brons toernooi (extra categorie 

op basis van o.a. ranking).  

Net als de eerste editie van het jeugdtoernooi wordt er in de toernooiweek ook een extra tennisactiviteit  

georganiseerd voor de jeugd. Zo komt Janou Savelkoul speciaal voor de rode en oranje leeftijdscategorie 

een tennisclinic organiseren. Noteer hem dus alvast in je agenda en doe mee aan het GTR4Kidz toernooi.  

 



 
3. Feest- en beestkamp 

 

 

 

Het inschrijfformulier sturen we in de bijlage mee.  

Vul dit zo spoedig mogelijk in en geef dit tijdens de training af bij Armand of Rianne.  

Het mag ook digital worden gestuurd naar jeugd@gtr-tennis.nl 

mailto:jeugd@gtr-tennis.nl


 

 

 

4. Jeugdladder competitie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlijn en Raf 

Carlijn Quee en Raf Bisschops 

Speelden voor de jeugdladder-

competitie tegen elkaar. 

Kijk en luister naar hun 

wedstrijdverslag: 

jeugdladder Raf en Carlijn - YouTube 

 

Youtubekanaal GTR:  

geleense tennisclub ready 

https://www.youtube.com/watch?v=AWr_rpVgKCk


 



  Programma:  

 

12.30 ontvangst met thee/koffie en iets lekkers 

12.30 -13.45 1e ronde, 13.45-14.30 2e ronde, etc, etc. 

Einde wedstrijden om 17.30. Prijsuitreiking vóór 18.00 uu 

Kosten toernooi geheel voor GTR. 

Na afloop is het mogelijk of Friet, mayo  met naar keuze zuurvlees of goulash of 2 kleine pizza te eten 

op het terras.  Kosten hiervan bedragen 6 euro per persoon.  S.v.p. aantal personen en maaltijd 

voorkeur gelijk met de inschrijving opgeven. 

Inschrijven: in het clubhuis (bar) of met mail naar mailto:tenpad@gtr-tennis.nl o.v.v. voor en 

achternaam, e mail adres, telefoonnummer, naam tennispartner, vermeld tevens of je na afloop mee 

eet en wat je dan wilt eten (of friet zuurvlees of Friet goulash of pizza) en voor hoeveel personen. 

Uiterste inschrijfdatum donderdag 22 juli. 

Wij hebben er al plezier in, alle leden zijn van harte welkom 

Mario Martens, Peter Beckers, Richard Woortman, Carel Maass 

 

7. 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..... 

 

  
 

  

mailto:tenpad@gtr-tennis.nl


  

8. Afhangbord 
 

Digitaal afhangbord op GTR weer in gebruik genomen 

 

Tijdens de covid-19 pandemie was het GTR-clubhuis gesloten.  Toch mochten we wel tennissen. 

Gelukkig hadden we al een jaar geoefend met de KNLTBclub app. 

Het clubhuis mag weer open, dus het digitaal afhangbord kan weer gebruikt worden. Je kan daar 

makkelijk zien of er nog banen vrij zijn. 

Je kan nu weer op 3 manieren een baan reserveren (is trouwens verplicht): 

 Via de website van GTR   (tot 6 dagen vooruit) 

 Via de KNLTBclub app/ GTR   (tot 6 dagen vooruit) 

 Via het afhangbord in het clubhuis (je hebt je pasje nodig!). Alleen dezelfde dag reserveren 

mogelijk. 

Hopelijk gaan we langzaam maar zeker weer terug naar normaal. 

Veel tennis/padel plezier. 

 

Bestuur GTR 

 

 

9. Enquete Padel 
 

Rick Lemmens werkt als freelancer voor De Limburger en de VIA. Hij heeft twee artikelen geschreven 

over de toekomst van de tennissport. Zo heeft hij aandacht besteed aan de touchtennisbanen bij TC 

TC Hazendans en de padeltoernooien bij Kimbria.  

 

In zijn vervolgonderzoek vraagt hij tennisclubs mee te werken aan zijn enquête. 

 

GTR ondersteunt zijn verzoek en vraagt GTR-leden mee te werken aan de enquete. 

 

De enquête vind je via deze link:  

 

https://docs.google.com/forms/d/1TwFvYVuPk6L52OcT0aSEhGcy-RRSbMByWeTY98DGAac/edit 

 

 

  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1TwFvYVuPk6L52OcT0aSEhGcy-RRSbMByWeTY98DGAac/edit

