
De padelcommissie, 
 
In 2021 is een stap gezet met het inrichten en het neerzetten van De Sluipers 
padelcommissie, zie kader recht. 
 
Het is een geweldig padel jaar geweest. Het 
aantal leden is fors gestegen naar bijna 300. 
De padelcompetitie ging gelukkig door. Het 
aantal competitieteams is gestegen van 4 naar 
8. Er wordt nog gezocht naar competitie- en 
toernooileiding voor padel. In 2022 stopt ons 
duo Ruud van ’t Hoen en John Beckens, zij 
blijven wel tenniscompetitie doen. Voor meer 
informatie klik hier. Direct aanmelden? Mail padel@desluipers.nl 
 
Sneakers toernooi 
Ons Sneakers toernooi was wederom een groot succes. Hoewel wij dit jaar iets minder 
tennissers hadden. Hieronder een sfeerimpressie en de uitslag: 
 
  



Padel clubkampioenschappen 
De eerste clubkampioenschappen hebben wij in de eerste week 
november gehouden. Het was helemaal tjokvol met de 
teaminschrijvingen. Het weer, de sfeer en het plezier spatten ervan 
af.  Hieronder wat statistieken en sfeerimpressie: 
 
De winnaars: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Padel Open Toernooi 
Het plan was om het Padel Open Toernooi in 2021 te houden. Door corona werd het te 
kortdag om een team van vrijwilligers bij elkaar te krijgen en dit goed te organiseren. Wel 
staan wij op de formele KNLTB-kalender voor 2022: het plan is dan ook om het toernooi dit 
jaar wél door te laten gaan.  
 
Jeugd en padel 
Onder de leiding van Casper Korver is er een aantal jeugd 
padellessen gegeven. In totaal hebben er drie jeugdteams 
kennisgemaakt met padel. In 2021 was er nog geen jeugd padel 
competitieteam, in 2022 hopen wij dat hier verandering in komt.  
 
 
 
Terugkijkend op 2021 is het ondanks corona wel een geweldig 
padeljaar geweest. Het organiseren van de padelactiviteiten was 
erg leuk. Daarnaast gaan de commissieleden komend jaar 
allemaal door. De competitie- en toernooileiding moet wel nog 
worden ingevuld. 
Vanuit de squash zei iemand spontaan: ‘‘Padel verbind de tennissers en de squashers, wij 
hebben echt een leuke vereniging!’’ 


