
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 12 maart 2021 

In dit nummer: 

 

1. Corona update 

2. Gravel actie, geslaagd! 

3. Nieuwe verlichting banen 

4. Activiteitencommissie 

5. Clubladder-competitie 

6. GTR rookvrij 

7. Voorjaarscompetitie uitgesteld 

8. Actie Beek schoon 

9. Foto’s en nieuwsbrief 

1.CORONA UPDATE 

 

DUBBELEN EN TRAINEN MET 4 PERSONEN PER BAAN MAG WEER 

Het kabinet heeft maandagavond aangekondigd dat de huidige maatregelen 

in de strijd tegen het coronavirus van kracht blijven, maar dat enkele kleine 

aanpassingen mogelijk zijn.  

De lockdown inclusief de avondklok blijft tenminste gelden t/m dinsdag 30 

maart. Op dinsdag 23 maart maakt het kabinet de balans op en wordt 

bekend hoe het verder gaat in de periode na 30 maart en of we bij GTR het 

terras weer mogen openen. 

Wat betekent dit voor tennis bij GTR? 

Gewijzigde maatregelen vanaf 16 maart 

 Volwassenen vanaf 27 jaar mogen tennissen met maximaal 4 personen, 

alleen buiten. Zij houden 1.5 meter afstand. Dubbelen mag dus, bij voorkeur 

in 2 vaste koppels van 2 personen; houd altijd 1.5 meter afstand tot het 

andere koppel en je medespeler. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan, dus 

geen interne competities. 

 Voor trainingen met volwassenen vanaf 27 jaar geldt een maximale 

groepsgrootte van 4 personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief 

trainer. Alleen buiten. 

Maatregelen die worden verlengd 

 Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen spelen en trainen in 

groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten 

onderling geen 1.5 meter afstand te houden. Interne wedstrijden op de club 

zijn toegestaan. 

 Tennis in een binnenaccommodatie zoals Carperion of Vouershof is niet 

toegestaan. 

 Er worden vooralsnog geen (officiële) wedstrijden zoals competities en 

toernooien gespeeld. 

 Publiek is niet toegestaan. 

 Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. Het perspectief is dat de 

buitenterrassen vanaf 1 april open mogen. 

 De avondklok geldt van 21.00 tot 4.30 uur. 

 

Activiteiten 

 

Bootcamp jeugd 

15 maart 17.30 – 18.30  

 

Kennismakingsles 

Paddel: 28 maart 
10.00-18.00 uur 
 

Voorjaarscompetitie: 

begin mei 

 

Jeugdkamp  

16 juli-18 juli 

 

GTR4KIDZ toernooi 
Week 30 

 

 

 
 



 

START VAN HET NIEUWE SEIZOEN BIJ GTR 

Momenteel worden de banen weer helemaal klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen. Als dit klaar is, 

zullen wij via de nieuwsbrief aan alle leden laten weten vanaf welke datum we weer kunnen tennissen 

en welke openingstijden er gehanteerd worden. Deze openingstijden zullen tijdelijk zijn, totdat onze 

nieuwe beheerders kunnen starten als de kantine/terras open mogen van de overheid. 

 

 

2. Gravel actie geslaagd! 

Er is zaterdag 27 februari hard gewerkt om de banen te voorzien van nieuwe gravel. De COV kreeg 

hierbij hulp van Armand en meerdere vrijwilligers, waarvoor allen hartelijk dank! 

We kijken uit naar het nieuwe seizoen!  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nieuwe verlichting banen 

Gesprek met Richard Woortman 

We zijn bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen/verplaatsing van de verlichting op het park:  de verlichting 

van baan 1-2 gaat naar baan 5-6 en er komt nieuwe verlichting op baan 11-12. Daarna moeten we de verlichting 

voorbereiden voor de padelbanen. 

 

 

  

  

 
 



 

Als de aangevraagde vergunning door de gemeente Beek wordt goedgekeurd kan de ontwikkeling van de 

padelbanen doorgezet worden.  

We hebben een sleuf gegraven van het clubhuis naar baan-12, in de sleuf ligt ongeveer 800 meter kabel. Er komen 

nieuwe voedingen om alles vanuit het clubhuis te kunnen regelen. De verlichting kan dan ook met een appje via een 

mobiele telefoon aan-en-uit gezet worden,  de trainers hoeven dan niet naar het clubhuis om de verlichting te 

bedienen. Er zijn dan 10 gravelbanen verlicht met LED-verlichting.  

 

Richard, je hebt iets met electra …klopt,  ik heb 41 jaar bij ENEXIS gewerkt. Ik ontwierp daar de 

hoogspanningsstations. Ik ben nu 1 jaar met pensioen en kan nu dus mijn hobby bij GTR voortzetten.  

Tot slot: we krijgen bovendien op korte termijn beveiligingscamera’s op ons park en op het parkeerterrein, de 

verlichting op het parkeerterrein is weer in orde. 

 

 

4. Activiteitencommissie 

Beste GTR leden. 

Natuurlijk zijn er veel grote problemen tijdens de Covid-19 pandemie, maar ook activiteiten op GTR 

hebben er onder te lijden. 

Vorig seizoen waren er al veel activiteiten voorbereid, maar helaas zijn in feite alleen het GTR 4 Kidz 

toernooi en de steden Meeting Open door kunnen gaan. 

Dit jaar staan we voor het dilemma: organiseren we het openingstoernooi of niet? 

We zitten nog met veel vragen. Tot eind maart is er een Lock-down in Nederland. Is het verstandig 

en/of is het toegestaan om in het eerste weekend na de Lock-down een openingstoernooi te 

organiseren? Met (mogelijk) veel bezoekers en contacten?  Mag het terras dan open? 

De commissie en de organisatie vindt het niet verstandig om een openingstoernooi te organiseren. We 

wachten met een feestje (als het al mag!) op een lager R getal.  

Het zij zo. Het openingstoernooi gaat dit jaar daarom NIET door. 

 

 

  

 



 

Afhankelijk van de situatie kunnen wij mogelijk op een zondag eind april een trainingstoernooi voor de 

competitie teams organiseren. Hierover zullen we onze leden informeren via de nieuwsbrief.  

 

Bas, Mario, Marja en Carel 

Activiteiten commissie 

 

 

5. Clubladder-competitie 
 

  

We gaan weer aan de slag!! 

  

Na het overweldigende succes van vorig jaar, hebben we ook dit jaar weer de beschikking over de 

clubladdercompetitie. We hebben weer een enkel en een dubbelcompetitie. 

  

Spelers die vorig jaar hebben meegedaan, hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Dat is wel mooi! 

 

 

Start zomerseizoen 2021 

Op maandag 5 april start het zomerseizoen 2021 van de clubladder. Er zijn 13 speelrondes van 2 

weken, de laatste ronde duurt 3 weken en eindigt op 10 oktober. Je kunt rondes overslaan als je 

geblesseerd bent of op vakantie gaat. Als senioren nog niet mogen ladderen in april ivm de Corona 

regels, dan pauzeren wij het gewoon even totdat het wel kan. Spelers kunnen ook individueel 

aangeven dat ze de eerste rondes willen overslaan. Maar iedereen kan zich wel alvast aanmelden 

zodat we snel van start kunnen. 

Nieuwe deelnemers kunnen zich nu alvast aanmelden voor de Geleense Tennisvereniging Ready 

enkelladder: 

aanmelden 

Spelers die vorig jaar hebben meegedaan hoeven niet opnieuw aan te melden. Zij ontvangen een 

herinnering voor de start van de eerste ronde. 

 

 
6. GTR rookvrij 

 
 

Vanaf 1 januari 2021 is GTR rookvrij  

GTR is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We geven kinderen graag het 

goede voorbeeld. We zetten daarom vanaf 1 januari 2021 de stap naar een rookvrij sportterrein. 

Hiermee beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. 

Zo biedt GTR iedereen een gezonde en veilige sportomgeving. 

 

 

https://www.sportconnexions.com/nl/tennisladder/gtr-tennisladder-enkel/2197/
https://sportconnexions.com/


  

 

Zo was het …??? 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladies Night juni 2019, links: Shirley en rechts-midden: Wilma 

 
Zo wordt het …!!! 

 

 
 

Iedereen is en blijft uiteraard welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten 

het zicht en buiten het terrein te roken. De entree en plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de 

lijn en het terras zijn rookvrij. We rekenen op ieders medewerking om samen met GTR te zorgen voor 

een gezonde en veilige omgeving voor onze jeugd en alle andere bezoekers. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Louis Prop via parkbeheer@gtr-tennis.nl. 

Lees meer over rookvrije sport op www.rookvrijegeneratie.nl/sport. 

 

 

  

mailto:parkbeheer@gtr-tennis.nl
http://www.rookvrijegeneratie.nl/sport


 

 

7. Voorjaarscompetitie uitgesteld 
 

Met de verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in april heeft de KNLTB 

besloten de start van de Voorjaarscompetitie 2021 voorlopig uit te stellen tot begin mei. Het 

animo om competitie te spelen is erg groot, meer dan 30.000 teams hebben zich ingeschreven. 

Iedereen kijkt uit naar de wedstrijden, het teamgevoel en de gezelligheid. We doen er daarom alles 

aan om veilig en verantwoord binnen de geldende coronamaatregelen een volledige competitie door te 

laten gaan. 

Lees hier meer: https://www.tennis.nl/nieuws/2021/02/voorjaarscompetitie-voorlopig-uitgesteld-

naar-begin-mei/ 

 

 

 

8. Actie Beek Schoon 
 

De gemeente Beek doet een oproep aan de leden van GTR om mee te helpen aan de opruimactie om 

onze beek schoon te houden. 

 

Beek Schoon is een opruimactie die jaarlijks in maart plaatsvindt. Dit jaar op: 

  

Zaterdag 27 maart van 10:00 tot 12:00 uur. 

  

We zijn nog hard op zoek naar mensen die 2 uurtjes willen komen helpen met prikken van afval. 

 

Voor aanmelden en informatie: 

https://www.gemeentebeek.nl/samen-houden-we-beek-schoon/ 
 
Met vriendelijke groet, Tom Eijkelenberg, beleidsmedewerker 

 

 

9. Foto’s en nieuwsbrief 
 

Er zijn leden van GTR, die heel veel voor de club betekenen, maar het liefst op de achtergrond blijven. 

Wij, als fanclub Jos Cauberg, willen Jos daarom in het zonnetje zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2-Wekelijks brengt hij de Nieuwsbrief uit en voegt dan de genomen foto’s toe. Dit maakt de 

Nieuwsbrief tot een informatief en uitdagend geheel. 

Jos, dank voor alle werkzaamheden, die je voor GTR doet en we hopen, dat je dit nog jaren wilt 

voortzetten. 

 

Fanclub Jos Cauberg. 

 

 
 

Nieuwsbrief: volgende uitgave: week-10 
deadline inleveren stukjes: 25-mrt 

 

 

 

 

Want een zonnetje is hij. Sinds mensenheugenis loopt Jos met 

zijn camera rond op ons tennispark op zoek naar de leuke, 

goede, verrassende, typerende en de perfecte foto, passend 

bij alles, dat op GTR plaatsvindt. 

En daarbij zijn allesomvattende, ontwapende glimlach. Ook al 

wil je niet op de foto, hij bereikt het toch, dat je op je 

“voordeligste” manier op de foto  staat. 

Wilt u een echte Jos-foto zien, dan bekijkt u zijn profielfoto op 

Facebook… 

 

 Jos en Marja 

https://www.tennis.nl/nieuws/2021/02/voorjaarscompetitie-voorlopig-uitgesteld-naar-begin-mei/
https://www.tennis.nl/nieuws/2021/02/voorjaarscompetitie-voorlopig-uitgesteld-naar-begin-mei/
https://www.gemeentebeek.nl/samen-houden-we-beek-schoon/

