
 

 

 

 

 

 

vrijdag 7 mei 2021 

In dit nummer: 
 

1. Competitie en toernooien 

2. Laddercompetitie senioren 

3. Laddercompetitie jeugd 

4. Banenverhuur 

5. Nieuwe clubkleding 

6. Herinrichting baan-2 

7. Aanplanting GTR-park 

8. Paddelbanen 

 

1. Competitie en toernooien 

 

Het coronavirus houdt Nederland nog steeds in zijn greep. De maatregelen 

in de sport blijven van kracht en het kabinet ziet op dit moment geen ruimte 

om meer versoepelingen toe te staan. Het openingsplan en de routekaart 

geven aan dat wellicht sporten binnen vanaf 18 mei en wedstrijden voor 

jeugd vanaf 26 mei mogelijk zijn. Voor volwassenen vanaf 27 jaar is 

wedstrijden spelen volgens de routekaart pas mogelijk vanaf 7 juli. Er is nu 

weinig perspectief op eerdere versoepelingen en wijzigingen in het 

stappenplan om officiële competities te organiseren. 

Competities 

Daarom heeft de KNLTB besloten dat de Voorjaarscompetitie tennis en padel 

voor senioren niet door gaat en wordt verschoven naar het najaar onder de 

naam KNLTB Competitie 2021. De jeugdcompetitie kan misschien in verkorte 

vorm nog wel doorgaan met 5 speeldagen vanaf 28 mei. We verwachten in 

de week van 11 mei, na de volgende persconferentie, hier duidelijkheid over 
te kunnen geven. 

Naar verwachting is in het najaar de hele sport weer open en kan het 

clubleven worden hervat. Kantines en terrassen zijn dan open en is het weer 

mogelijk om een volledige competitie te spelen. Met de verplaatsing van de 

competitie naar het najaar hopen we recht te kunnen doen aan de voor 

tennissers en padellers bekende en geliefde competitiesfeer zoals we die 

kennen van de Voorjaarscompetitie. Het blijft voor ons ook afwachten en 

meebewegen met de coronamaatregelen, maar we hebben gezien bij de 

KNLTB Competitie 2020 in het najaar dat verenigingen en spelers dit veilig 

en verantwoord kunnen organiseren. 

Toernooien  

Het huidige openingsplan en het gebrek aan perspectief op eerdere 

versoepelingen betekent ook dat alle open senioren toernooien t/m 7 juli 

worden geannuleerd. De optie voor de open jeugdtoernooien en Junioren 

Tour houden we open, wellicht kunnen deze vanaf eind mei wel doorgaan. 

 

 

Activiteiten 

 
 

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

Laddercompetitie 
Vanaf 19 april 
 

Laddercompetitie-

jeugd 
Start binnenkort 

 

Voorjaarscompetitie: 
uitgesteld 
 

ALV GTR 
Maandag 28 juni 
 

Start Padel 
Planning: juni 

 

Jeugdkamp  
16 juli-18 juli 

 

GTR4KIDZ toernooi 
Week 30 

 

 

 

 



 

2. Laddercompetititie senioren 

 

De laddercompetitie is in volle gang, er wordt een enkel- en een dubbelcompetitie gespeeld. 

 

 

 

 

 

 



 

          

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Laddercompetititie jeugd 

AANKONDIGING! 

Ook voor de jeugd komt er een laddercompetitie!  

Binnenkort (dat wil zeggen, heel snel) krijgt alle jeugd die hieraan kan deelnemen een mail met alle 

uitleg over het meedoen, regelen van de wedstrijdjes enz.  Hou je mail box dus goed in de gaten...... 

Michel 

 

 

4. GTR gaat banen verhuren 

 

Met ingang van 1 mei is het voor niet-leden van GTR mogelijk om tennisbanen te huren tijdens de 

daluren. Hiervoor maakt GTR gebruik van de website: Boek nu een tennisbaan via de KNLTB 

Tennisboeker  

De tennisbanen kunnen gehuurd worden tussen 09:00 uur ’s ochtends en 18:00 uur ’s middags. Dit 

geldt zowel voor doordeweekse dagen als voor weekenden. 

 

 

 

 

Michel de Jong en John Halmans 

 

Michel en John speelden een wedstrijd in de ladder-

enkel-competitie.  

Bekijk  de nabeschouwing van hun wedstrijd 

(beeldverslag): 

https://www.youtube.com/watch?v=VzpDc1fo25k 
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Personen die buiten de daluren tennisbanen willen huren, kunnen hierover contact opnemen met GTR 

via het e-mailadres baanverhuur@gtr-tennis.nl.  

 

De kosten bedragen € 20,00 per uur en kunnen via i-deal vooraf betaald worden. Indien de huurders 

niet over een eigen racket beschikken, kunnen de rackets in de kantine gehuurd worden voor € 2,50 

per uur. Ballen kunnen eventueel ook in de kantine verkregen worden.  

Er kunnen maximaal 2 banen tegelijk gehuurd worden. Als de behoefte bestaat om meer dan 2 banen 

tegelijk te huren, kan hierover contact met GTR opgenomen worden via het e-mailadres 

baanverhuur@gtr-tennis.nl.  

Nadat de padelbanen geopend worden (begin juni), kunnen in de daluren ook padelbanen gehuurd 

worden door niet-leden van GTR. De kosten voor de padelbanen zullen € 25,00 per uur bedragen. Als 

het mogelijk is om padelbanen te huren, zal dit via de nieuwsbrief bekend gemaakt worden. 

 

 

5. Nieuwe clubkleding GTR 

 
Binnenkort zal het eerste Heren Team van GTR en alle jeugd voorzien worden van nieuwe club shirts. 

Ze zullen op de baan schitteren in de groen/witte shirts, die bedrukt zijn met het GTR logo en het logo 

van de kledingsponsor Cajac. 

 

Voor de senioren is er ook de mogelijkheid om GTR Wilson kleding te kopen. 

Type shirt, kleur en wel of niet met logo is allemaal zelf te bepalen. 

 

De kleding kan bij Matchpoint gepast en besteld worden. 

Normaal ontvangen GTR leden standaard 10% korting op alle tennisartikelen. 

Op de GTR Wilson kleding geldt een korting van 20%. 

Het GTR logo kost 4,- per opdruk. 

 

Kledinglijn voor GTR jeugd in het groen met wit. 

 

Shirt jongens JR 25,- / SR 30,-  Topje meisjes JR 25,- / SR 30,- 

 

Short jongens JR en SR 30,-  Rokje meisjes JR en SR 30,- 

 

Short jongens JR en SR 30,-  Rokje meisjes JR en SR 30,- 

mailto:baanverhuur@gtr-tennis.nl
mailto:baanverhuur@gtr-tennis.nl


  

 

 

Hoodies JR 50,- en SR 55,-  Jogging broek jongens en meisjes JR 40,- 

GTR kleding voor volwassenen in diverse kleuren 

 

Shirt heren 30,-  (ook verkrijgbaar in zwart/wit) 

 

Shirt heren 35,- (ook verkrijgbaar in wit/zwart) Short heren 30,- 

 

Polo heren 40,-      Short heren 30,- 

 

Trainings jack 65,-  Sweat vest met capuchon 55,-    Jogging broek 50,- 

 

 

 

 

 



 

Dames kleding in diverse kleuren 

  

Tanktop voor dames 30,- 

 

Polo voor dames 40,-     Shirt V hals voor dames 35,- 

 

Rokje 30,- 

 

Vest met capuchon 55,-    Jogging broek zwart 50,- 

 

6. Herinrichting baan-2 

 

Ideeën t.b.v. herinrichting tennisbaan 2 

Naar verwachting worden begin juni de nieuwe Padelbanen opgeleverd en heeft GTR een mooie 

upgrade van het park gerealiseerd met 2 LED verlichte Padelbanen en 10 LED verlichte gravelbanen. 

Mocht padel bij GTR in de toekomst een groot succes worden dan is in principe de locatie oude baan 2 

groot genoeg om er nog 1-2 padelbanen bij te leggen. 

Bij de ontmanteling van de gravelbanen  1+2 zijn de sproei-installatie en de omheining verwijderd en 

is dus ook de belijning van gravelbaan 2 verdwenen.  

We merken nu al dat de gravel sterk opdroogt en begint te stoffen, niet goed voor de nieuwe 

padelbanen en ook lastig als dit richting terras gaat waaien. De aangroei van onkruid op de oude 

gravel zal als we niets doen snel toenemen ,dus ook daarom is het zaak een adequate oplossing te 

kiezen.  

 

 

 



 

Graag willen we onze leden uitnodigen om mee te denken en ideeën te genereren omtrent de al dan 

niet tijdelijke herinrichting van de oude gravelbaan 2 en de extra strook gravel achter langs het hek. 

Denk bijvoorbeeld aan: 

- Grond aanbrengen en gras zaaien 

- Jeu de Boules banen, relatief goedkoop te realiseren 

- Betonnen tafeltennis tafel ( kost ca. € 1.000 - 1.500 / stuk ) 

- Dichtleggen met kunstgras  ( kost ca. € 10.000 en is dus geen optie !) 

- ……………… 

- ………………. 

Spreekt voor zich dat we bij de herinrichting scherp op de kosten moeten letten en dus is het streven 

om zo beperkt mogelijk hier geld aan uit te geven.  

Dus kom maar op met je creatieve en eenvoudig te realiseren oplossingen !! 

Stuur je voorstellen s.v.p. naar Louis.prop@home.nl 

 

7. Aanplanting GTR-park 

 

Aan het GTR-park wordt hard gewerkt. Momenteel lopen er veel projecten tegelijk, die gedeeltelijk 

door externe bedrijven worden uitgevoerd en voor een belangrijk gedeelte door onze commissie 

accommodatiebeheer. De planning was om alles vóór 1 april af te ronden, maar dat helaas niet 

gelukt. De verlichting is inmiddels wel klaar en de padelbanen worden (hopelijk) in de eerste helft van 

juni opgeleverd. Door al deze werkzaamheden heeft het park veel te lijden gehad. Inmiddels is onze 

commissie accommodatie hard aan het werk om alles weer te herstellen. Er moet nog geëgaliseerd 

worden, gras moet nog ingezaaid worden, bestrating moet terug gelegd worden, omheining moet 

gerepareerd worden, enz.  

Graag willen wij het park ook gedeeltelijk opnieuw aanplanten. Uiteraard is dit een kostbare 

aangelegenheid. Daarom vragen wij aan onze leden om eventueel overtollige planten, heesters, 

boompjes of andere aanplant aan GTR ter beschikking te stellen. GTR is er blij mee en ons park gaat 

er weer beter door uitzien. 

Neem hiervoor contact op met de Louis Prop van de commissie accommodatie:  

louis.prop@home.nl  

 

8. Paddel banen 

         

  
Egaliseren betonnen vloer    Joep Matthey  
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