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Openingstoernooi 
 

 
Wat een spetterend maar koud begin van het seizoen hebben we 
gehad van het tennisseizoen. Het was weer een feestje: het 
Openingstoernooi met meer dan 40 kids! Naast 
tenniswedstrijdjes konden de kinderen kennismaken met padel, 
er werd gejeudebould en gepingpongd.  
 



 
Alternatieve voorjaarscompetitie  
In verband met Corona werd de voorjaarscompetitie afgelast en 
verschoven naar het najaar. De JC organiseerde een 
alternatieve onderlinge competitie en clinics voor rood en 
oranje.   

 
 
 



 
 
De Sluipers Jeugd 
Clubkampioenschappen 
 
Hoe blij waren wij dat we weer “open” 
mochten. Nu konden we toch de Jeugd 
Clubkampioenschappen organiseren. En wat een 
feestje is het geweest!!!  
 
Op de laatste dag hebben we afscheid genomen 
van onze topper Petra Bouwmeester die diverse 
jaren lid en voorzitter was van de 
jeugdcommissie. Ze heeft veel van haar vrije tijd besteed om 
voor alle jeugdleden van de Sluipers vele leuke en sportieve 
activiteiten te organiseren. Petra, namens alle kids, ouders 
en JC heel erg bedankt voor al jouw vrolijkheid, betrokkenheid 
en enthousiasme.  
 
Gelukkig heeft de JC versterking gekregen van Aukje en Sophie, 
heel fijn dat zij erbij gekomen zijn.  
 

 
 

 
Onderstaand een impressie van 
10 geweldige sportieve dagen 
CKJ bij de Sluipers! 



 
 
 



 
 



 

 



 
Tennis Tosti Club 
  
Ook dit jaar organiseerde de 
jeugdcommissie weer diverse tosticlubs 
ism het racketcafé. Uit school lekker 
tosti’s eten en wedstrijdjes voor geel 
en groen. Voor Rood en Oranje 
organiseerden wij diverse clinics. 
 
Helaas hebben we de Sinterklaaseditie 
moeten annuleren ivm de geldende 
Coronamaatregelen.  
 
 

 
	  



Najaarscompetitie  
 
De najaarscompetitie ging van start in september met een mooie 
vertegenwoordiging van Sluipers jeugdleden in Rood, Groen en 
Geel. 
 

 
Omdat beelden meer zeggen  dan 
woorden ;-) Volg ons op 
Instagram: desluipersjeugd  
 
Ondanks de Coronapandemie hebben we een heel sportief en 
gezellig tennisjaar achter de rug met veel hoogtepunten. De 
blije gezichten van de kinderen in alle foto’s hierboven zijn 
hier het bewijs van en daar doen wij het voor! Wij gaan in 
2022 door met de organisatie van evenementen voor haar 
jeugdleden en kijkt hier naar uit! 
 
Met vriendelijke groet, namens de jeugdcommissie, 
 
Janneke Sluiter 
Commissaris Jeugd  


