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1. Sponsoring Padelbanen
Zoals jullie weten heeft GTR sinds vorig seizoen een sponsor business club
opgericht. Hiermee willen we als GTR onze sponsoren iets extra’s aanbieden.
Naast de gebruikelijke sponsoruitingen (doeken, borden en presentaties),
organiseren we ook netwerkbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst was een
enorm succes. Helaas door corona is ook dit evenement op een laag pitje
komen te staan.
Op dit moment zijn we druk bezig om voor de toekomstige padelbanen
sponsoren te werven. Deze sponsoren zullen middels mooie applicaties op
de glazen wanden gepresenteerd worden. Op bijgevoegde foto’s zijn de
padelbanen van Maastricht zichtbaar, zo hebben jullie een beeld van het
eindresultaat.

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

Laddercompetitie
senioren
Laddercompetitiejeugd
ALV GTR

Maandag 28 juni

Start Padel
Planning: juni

Feest en Beestkamp
16 juli-18 juli

Nieuwe start toernooi
25 juli

GTR4KIDZ toernooi
26 juli-01 augustus

Nu zullen er onder onze leden wellicht mensen zijn die zelf een bedrijf
hebben of werken binnen een bedrijf waarvoor deze unieke reclame uiting
een meerwaarde is. Middels de padelbanen zullen we nog meer leden
aantrekken, dit betekent dat de bedrijven die op deze glazen wanden
gepresenteerd worden goed onder de aandacht komen. Daarnaast zullen ze
ook deel uit gaan maken van de business club.
Ben je geïnteresseerd, of heb je vragen, dan neem gerust contact op met
een van de leden van de sponsorcommissie. Bedankt alvast voor het
meedenken.
De sponsorcommissie: Jack, Wil, Daphne, Marysia, Anique en Anouk
sponsor@gtr-tennis.nl

www.gtr-tennis.nl

2. Padelclinics
GRATIS Padelclinics GTR-leden razend populair!
Afgelopen week heeft iedereen een speciale padel nieuwsbrief ontvangen. Dat hebben we gedaan
vanwege de start van de inschrijving voor de 100 gratis padel clinics voor GTR-leden. En dat blijkt een
groot succes. Eventse Start inschrijven padel clinics voor niet-leden: samen maken we padel
tot een succes!

Nu de padelclinics voor leden van GTR-leden als een sneltrein gaan, is het ook tijd om het clinicaanbod 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: Geleense Tennisvereniging Ready (GTR) (gtr-tennis.nl)
Inschrijven met een groepje kan ook. Neem dan contact op met Bjorn van Eventserve.nl
info@eventserve.nl of 06-5378 3684.

Start inschrijven padel clinics voor niet-leden: samen maken we padel tot een succes!
Nu de padelclinics voor leden van GTR-leden als een sneltrein gaan, is het ook tijd om het clinicaanbod 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: Geleense Tennisvereniging Ready (GTR) (gtr-tennis.nl)
Inschrijven met een groepje kan ook. Neem dan contact op met Bjorn van Eventserve.nl
info@eventserve.nl of 06-5378 3684.
rve (Bjorn) die de clinics organiseert, is druk bezig met het maken van de indelingen op basis van de
inschrijvingen. Want het loopt storm. Heb je je nog niet aangemeld voor deze 100 gratis clinics? Doe
dit dan snel. Het is een unieke mogelijkheid om samen met andere GTR leden de eerste ins & outs te
leren van de padelsport. Aanmelden kan via de website van GTR of door op deze link te link te klikken:
https://www.gtr-tennis.nl/form/aanmelden_kennismakingsclinic

Opening Padelbanen 4 juli
Officiële opening Padelbanen op zondag 4 juli
De padelbanen zijn medio juni gereed en kunnen meteen in gebruik genomen worden. Houdt voor de
exacte datum de verschillende (sociale) media-kanalen van de club in de gaten. Het reserveren van
de padelbanen kan via de GTR clubapp of de website. Nadat we even hebben kunnen ruiken aan het
‘echte’ werk, worden de padelbanen natuurlijk ook feestelijk en officieel geopend. Reserveer hiervoor
alvast de datum van zondag 4 juli in de agenda’s. Natuurlijk houden we ook dan rekening met alle
corona-protocollen, maar we laten deze dag niet ongemerkt voorbij gaan. Het tijdstip en programma
volgt binnenkort via de nieuwsbrief.

4. Najaarcompetitie
Helaas (weer) geen voorjaarscompetitie (buiten de jeugd daar wordt nog naar gekeken of zij in juni
nog iets mogen spelen), dus wordt de focus gelegd op het komende najaar.
De KNLTB heeft afgelopen week de informatie verstuurd en de inschrijving start al vanaf 1 juni en
loopt t/m 15 juni. Niet heel veel tijd om te beslissen dus, maar heb je interesse om
najaarscompetitie te spelen, schrijf je dan in met een team. Het competitie aanbod en data vind je via
deze links:
speeldata-knltb-competitie-2021.pdf (centrecourt.nl)
aanbod-knltb-competitie-2021-limburg.pdf (centrecourt.nl)
Kom je er niet uit, mail ons dan gerust even dan nemen wij zsm contact met je op:
wedstrijdtennis@gtr-tennis.nl
De inschrijvingen hadden wij graag ontvangen voor 1 juni.
Bij voorbaat dank,
Commissie wedstrijdzaken:
Michel de Jong, Kees Blankers, Josien Kleinrouweler, Elle Lamers, Omar Ichigui

5. Padelcompetitie

Competitieaanbod
Op vrijdagavond en zaterdag wordt er gespeeld in 4 klassen:
•

1e klasse: wedstrijdspelers

•

2e klasse: gevorderden

•

3e klasse: licht gevorderden

•

4e klasse: beginners

Op zondag wordt er gespeeld in 6 klassen, ingedeeld op padelspeelsterkte:
•

Topklasse – wedstrijdspelers.
o

De nummers 1 t/m 4 in deze klasse spelen om het landskampioenschap in de playoffs.

•

Hoofdklasse – wedstrijdspelers

•

1e klasse – wedstrijdspelers

•

2e klasse – gevorderden

•

3e klasse – licht gevorderden

•

4e klasse – beginners

Ook voor jeugdspelers wordt er een padelcompetitie aangeboden. Jeugd t/m 17 jaar kan zich
inschrijven in de open klasse op zondag.
Met de huidige 2 banen hebben we de volgende mogelijkheden:
vrijdagavond: max 4 teams
zaterdag en zondag: max. 8 teams

7. Ladder competitie,

interview Lilly en Joy

Joy Ouwehand en Lily Werner speelden een
single partij voor de laddercompetitie op
een zonnige zondag 30 mei.

De reactie van de spelers na de wedstrijd
kun je zien via de volgende link:
Ladder Joy en Lilly 1 - YouTube

Youtube-kanaal:
geleense tennisclub ready

8. Zomer Challenge

Met dit mooie weer komt het zomer gevoel weer helemaal boven!
We willen dan ook heel graag de ZOMER CHALLENGE weer onder de aandacht brengen. Deze is
bestemd voor iedereen die 17+, geen lid is van GTR en ook graag kennis wil maken met tennis en
padel en natuurlijk onze gezellige club. Een prachtige kans om je vrienden, kennissen of buren hiervan
op de hoogte te brengen.
Voor slechts € 75,= kan je:
•

3 maanden onbeperkt tennissen in de maanden juli, augustus en september

•

Gratis padellen in september

•

4 proeflessen (tennis) nemen

Vanaf 8 juni kun je je aanmelden voor deze challenge op de website van GTR.

Kun je niet wachten ? Stuur dan vast een mail naar tennis@ilseleijtens.nl

