
SNEAKERS - toernooi, 

 

Ontstaan 

Als club deden wij mee aan de KNLTB Zomer Challenge, een Padel 

actie vanuit de Bond. Onderdeel van deze challenge was een 

minitoernooi met onze zomer-padelleden: 60+ aanmeldingen voor 

de Zomer Challenge, helaas geen animo voor het minitoernooi. 

Gelukkig kwam Steven de Raat, pachter Racketcafé, met het idee om 

voor héél de club het minitoernooi te organiseren. John 

Kempeneers, voorzitter Clubtoernooicommissie Tennis, wilde direct 

meedoen en hij stelde de toernooinaam ‘Sneakers’ voor, een 

knipoog naar vertaling van de ‘Sluipers’.  

 

Toernooiformaat 

De bedoeling van dit toernooi was dat er alleen gedubbeld zou worden: dames, heren en mixed. 

Iedereen mocht meedoen, van jong tot oud. Er was één vast speelweekend, de wedstrijden hadden 

vaste tijdsduur en de games die je gewonnen had, telde je bij elkaar op.  

 

Aanmeldingen 

Nadat er nog een oproep was gedaan, en dit keer voor de hele club, werden we overstroomd door 

aanmeldingen. Padel zat heel snel vol, en voor tennis was er ook een groot animo.  

 

Verloop van de wedstrijden 

Van 14 t/m 16 augustus vond het toernooi plaats. We hadden veel geluk met het weer: echt 

zomerweer! Tijdens de laatste finale barstte het echter los boven Reeuwijk, maar de pret was niet te 

drukken. De sfeer was goed en natuurlijk waren er hier en daar wat probleempjes, maar ook deze 

zijn opgelost en mochten de pret niet drukken. Kortom: iedereen had het erg naar zijn zin.  

 

Vrijwilligers & Sponsors   

We hadden dit toernooi niet kunnen organiseren zonder onze sponsors; het Wijnhuis Reeuwijk, 

Vivant Boekhandel-Drogisterij en Kaars Schoenenhuis. Door hen is het mogelijk gemaakt de 

toernooiprijzen uit te reiken.  

En zonder hulp ‘achter de tafel’ van vrijwilligers Lucie Smeenk en John Beckers zou de organisatie 

niet zo vlekkeloos zijn verlopen. 

 

Winnaars 

Als je meedoet, ben je natuurlijk al een winnaar. Wel een bijzondere vermelding voor de familie 

Breedveld: zij hebben namelijk in alle Padel finales gestaan en zelfs twee keer de hoofdprijs 

gewonnen! 

 

2021 

Lijkt het je nou leuk om dit jaar mee te helpen met het organiseren van dit fantastische compacte 3-

daagse toernooi? Geef je dan op bij padel@desluipers.nl  

 

 

Terugblik van Sneakers Toernooi Commissie (Padel-Tennis) 

 
Erica Binnendijk (Tennis bestuurslid), John Kempeneers (Clubtoernooi Commissie Tennis), 

Steven de Raat (pachter Racketcafé) en Gijs Merkx (Padel bestuurslid) 


