
 
 
 
 
 

Verslag Sluipers Open 2021 – Sluipers goes 80’s 
 
Toernooicommissie: Jan Kamphuis, Marc Brinkemper, Liselore Kamstra, Romy Nutbeij, 
Monique van t Hoog, Loes Lang 
 
 
Inschrijvingen: 
We hadden in beide weken een iets lager aantal inschrijvingen dan afgelopen jaren, een 
trend die we al een paar jaar zien. Geen dramatische terugloop, zoals bij sommige andere 
verenigingen, maar wel iets om voor te waken. Uiteraard hadden we ook te kampen met 
een Corona nasleep, maar dit waren we al gewend van vorig jaar. 
 
Uniek was de deelname van 8 inschrijvingen in de last minute geopende categorieën HE1 en 
GD1 
 
Speeltijden: 
Door het geweldige weer hebben we de meeste wedstrijden keurig op tijd kunnen spelen, 
we hebben weer gewoon met de vertrouwde 90 minuten voor een wedstrijd gerekend (in 
plaats van 2 uur vorig jaar). Het blijkt goed mogelijk om dan gewoon om 2 gewonnen sets te 
spelen in plaats van supertiebreak en dat wordt gewaardeerd. We hadden enkele zeer late 
wedstrijden, wat met een gesloten bar een kleine uitdaging was voor publiek en 
toernooicommissie. 
 
Ballen: 
Na een geslaagde proef vorig jaar is ook dit jaar in week 36 weer met de Fort Max TP 
gespeeld.  De gebruikte ballen worden door de tennisschool na het toernooi ingezet voor de 
lessen. In week 35 is opnieuw met Quick ballen gespeeld.  
 
 
 
 



Sponsors: 
Opnieuw een aangeklede borrel voor de sponsors dit jaar.  Een avond waarop we zoveel 
mogelijk aantrekkelijk tennis willen laten zien. En wat is dat gelukt dit jaar. Waar je ook keek, 
op elke baan in het zicht van de sponsors was stond de subtop van Nederland t spelen.  
 
Toernooicommissie: 
Ook dit jaar nemen we afscheid van een aantal commissie leden. Jan Kamphuis, die een 
flitsbezoek deed aan onze toernooicommissie is er volgend jaar niet meer bij en tot mijn 
grote verdriet gaat Liselore de Keuning (voorheen Kamstra) ons ook verlaten. Wat heeft zij 
de afgelopen jaren veel werk verzet voor het toernooi en daarbij was haar aanstekelijke lach 
altijd aanwezig op het park (en ver daarbuiten).  
Dit verlies gaat gecompenseerd worden met het aantreden van Menno Tak voor volgend 
jaar en de velen die geholpen hebben met de tafeldiensten en andere hand en span 
diensten hebben toegezegd volgend jaar weer van de partij te zijn. De combinatie met Padel 
voor het komend jaar zorgt ook voor versterking van het Team.  
 
Financiën: 
Een sober toernooi, schreven we vorig jaar. Ook dit jaar geen dansfeest, maar wat een feest 
was het hele toernooi. Heerlijk weer, de bar en het terras weer open en wat een toptennis.  
Ondanks het extra prijzengeld voor de HE1 en GD1 zijn binnen het gevraagde budget 
gebleven.  
 
 
Tot slot: 
Na afloop van dit geweldige toernooi, zou de toernooicommissie en de KNLTB aan dit 
toernooi een NRT (National Rating Toernooi) willen toevoegen. Wij denken dat dit een 
mooie aanvulling is op ons toernooi dat er voor zorgt dat de goede spelers vanzelf naar ons 
toernooi komen, zodat we hiervoor niet meer hoeven lobbyen. De KNLTB is blij als wij als 
centraal gelegen vereniging met 5 mooie gravelbanen in deze week (36) de gelegenheid 
bieden omdat er geen ander NRT toernooi is in regio in deze week. Extra informatie over 
NRT toernooien en het verschil voor onze vereniging is toegevoegd in de bijlages. 
 
 
 
  


