
 
 
 
 
 

Verslag Sluipers Open 2020 – Sluipers goes Dutch 
 
Toernooicommissie: Milko Perdijk, Marc Brinkkemper, Liselore Kamstra, Romy Nutbeij, Erica 
Binnendijk, Pascal Rintjema, Simone Versteegen, Loes Lang 
 
 
Inschrijvingen: 
Wat was het fijn dat ons toernooi, ondanks de extra Corona maatregelen toch door kon 
gaan. Het aantal inschrijvingen in week 35 was vergelijkbaar met andere jaren, maar in week 
36 een stuk hoger. Dit was mede te wijten aan het uitloten door andere verenigingen.  
 
Het gelijk trekken van het prijzengeld voor de dames heeft nog niet geleid tot een gelijke 
verdeling topspelers op de baan. Het was wel leuk om te zien dat de nieuwe toppers (of 
topsters) die vorig jaar voor het eerst bij ons waren, tenzij geblesseerd, ons toernooi weer 
wisten te vinden. 
 
Speeltijden: 
Door de meeste wedstrijden verkort te spelen (Tiebreak i.p.v. derde set) hebben we alle 
wedstrijden corona proof kunnen spelen. Op tijd beginnen en op tijd klaar.  
 
Uiteraard moesten we ook dit jaar weer uitwijken naar andere locaties door regen. Waarbij 
de hal in Waddinxveen niet zoals andere jaren beschikbaar was. Door ad hoc uit te wijken 
naar andere verenigingen zoals Be Quick en TV Nieuwersloot in Alphen kon toch alles 
gespeeld worden. 
 
Ballen: 
Na 2 jaren met “teleurstellende” ballen, hebben we dit jaar gekozen in week 36 voor de Fort 
Max TP.  
Blikken van 3 ballen i.p.v. 4 om toch binnen budget te blijven. We gaven dan in veel gevallen 
een extra bal erbij.  De gebruikte ballen worden door de tennisschool na het toernooi 
ingezet voor de lessen. 
In week 35 is opnieuw met Quick ballen gespeeld.  



Minder klachten over de ballen is zeker gelukt. 
 
Sponsors 
Door Corona geen sponsor diner, maar twee borrelavonden in een mooie tent bij de hal. Het 
werden 2 gezellige avonden, waarbij we de corona regels een klein beetje hebben zien 
“vieren”. Sponsors waren zo meer betrokken bij de wedstrijden. Toch hopen we volgend jaar 
weer op een gezellig diner. 
 
Toernooicommissie: 
Veelal door persoonlijke omstandigheden gaan een aantal commissie leden de OTC verlaten 
of hebben dat al gedaan. Pascal, Milko, Simone en Erica zijn er volgend jaar niet bij. Voor de 
OTC gaat daarmee veel ervaring en de link met het bestuur weg.  
De overige leden gaan enthousiast het nieuwe jaar in en uiteraard zijn we al bezig om 
nieuwe leden aan te trekken. De combinatie met Padel in 2021 zorgt voor de enthousiaste 
aanwezigheid van Gijs Merkx. Onder andere de tafeldienst kan gedeeld worden tussen de 
disciplines.  
 
Financiën: 
Een sober toernooi, zonder feest of disco avond, geen DJ, een leeg racketcafé en ook naar 
beneden geschroefd prijzengeld. Niet zoals de OTC het had willen doen, maar dankbaar dat 
ons toernooi door kon gaan en wel lekker goedkoop. Nog geen 60% van de begroting is 
uitgegeven. We hopen net als iedereen op een Corona vrij OTC 2021. 
  
 
 
 
  


