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Omdat beelden nog steeds meer zeggen dan woorden ;-) Volg ons 
op Instagram of Facebook: desluipersjeugd  
 
Openingstoernooi 3 april 2022 
Door bevroren tennisbanen kon er niet getennist worden dus hadden we 
een aangepast programma met warme chocomelk en een padelclinic voor 
groen/geel. De oranje kids startten met de voorjaarscompetitie.  

 
 
	  



Voorjaarscompetitie 
Na 2 jaar lockdown kon de 
voorjaarscompetitie eindelijk 
weer gewoon doorgaan. We hebben 
heerlijke zonnige zondagen gehad 
waar het volop genieten was van 
alle kinderen. En 3 Sluipers 
teams zijn kampioen in hun poule 
geworden, Bravo!  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Tennis Tosti Club 
De tosticlubs met gemiddeld 30/35 basisschool kids op de 
woensdagmiddag waren weer een groot succes. Lekker uit school 
heel veel tosti’s eten en daarna lekker tennissen. Jordan 
bakte op een tosticlub dus wel 60 tosti’s ;-). In 2022 
organiseerde de JC 3 van deze middagen. 

 
 



 
De Sluipers Jeugd Clubkampioenschappen 
Who’s the Boss at Roland Garros, dat was het thema van CKJ 2022. Wat 
was het weer een feestje met veel zon en gezelligheid en wat was het 
spannend met mooie en sportieve potjes tennis! Alles stond in het 
teken van Vive la France met Croque-Monsieurs, Poulet Grillé en 
Tarte Flambé en op de finale dag een heerlijk Frans ontbijt. 
Onderstaand een impressie van 9 geweldige, sportieve en zonnige 
dagen!  

 

 

 



 
 
Onze Clubkampioenen en runner-ups 

  
	  



Najaarscompetitie  
Eindelijk kon ook de NJC weer doorgaan en er deden ruim 60 kinderen 
mee. Er deden 1 rood team, 2 oranje, 1 groen, 3 junioren geel en 3 
t/m 17 junioren geel mee. Over het algemeen waren het zonnige dagen 
en hebben we alles kunnen spelen.  

 
 
Jeugdcommissie 
Na 7 jaar heeft Jennifer de JC verlaten. Namens alle kids en ouders 
heel erg bedankt voor jouw tomeloze inzet, vrolijkheid en 
gezelligheid. Gelukkig hebben in het najaar Marthe, Mitzie en Petra 
zich aangemeld voor de JC en zijn we op volle sterkte om de komende 
jaren weer veel leuke activiteiten voor onze jeugd te organiseren. 
We kijken terug op een heel sportief en gezellig tennisjaar met veel 
hoogtepunten. De blije gezichten van de kinderen op alle foto’s 
hierboven zijn hier het bewijs van en daar doen wij het voor!  
 
Met vriendelijke groet, namens de Jeugdcommissie, 
 
Janneke Sluiter  
Commissaris Jeugd 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


