
Jaarverslag de Sluipers Tennis 2022 

 

LEDENBESTAND 2022  2021 

Totaal tennisleden: 648  652 

Alleen tennis lid:  459  482  

Tennis combi lid:  189  170 

Aantal tennisleden is stabiel gebleven, we zien wel een verschuiving naar wat meer combileden. 

CORONA 

Op 25 februari zijn alle corona restricties vervallen en zijn alle wedstrijden en competities weer 

toegestaan. 

COMPTITIE 

De voor- en najaarscompetitie kon dit jaar volledig afgewerkt worden. Door de vele HD en DD teams 

op vrijdagavond was het wel noodzakelijk om de planning een beetje aan te passen, maar dit is 

uitstekend gelukt door onze twee competitieleiders. 

TOERNOOIEN 

- Het openingstoernooi was de eerste zonder corona restricties. Aansluitend gezellig afgesloten met 

de openingsborrel in ons volle racketcafé. 

- Bij de Clubkampioenschappen konden dit jaar gelukkig alle onderdelen weer gespeeld worden. 

- Sneakerstoernooi (vrij. t/m zon) was erg gezellig en vormt een vast onderdeel op de jaaragenda. 

- Open tennistoernooi van 2 weken was wederom een succes. 

- Ons eerste Nationaal Ranking Toernooi (NRT) waarbij de subtop van Nederland aan deelnam, is in 

de tweede week tegelijk met het Open toernooi gehouden. 

Zie ook de verslagen van de verschillende toernooicommissies. Dank aan alle commissies voor de 

enthousiaste inzet om dit allemaal mogelijk te maken. 

We hebben wel gemerkt dat door de vele andere activiteiten die dit jaar weer mogelijk zijn, dat het 

aantal deelnemers aan onze toernooien wat lager is dan voor Corona.  

TENNISLES 

- In het racketcafe ligt het schema met de baanindeling van de tennislessen. Hierop is te zien 

wanneer en op welke banen tennisles gegeven wordt. Tevens is deze indeling op de website 

aanwezig.  

  

OVERIG 

- In november is er voor de tweede keer een ochtend georganiseerd om vluchtelingen kennis te laten 

maken met tennis, squash en padel. Dank aan alle vrijwilligers.  

- De zomerchallenge is dit jaar niet doorgegaan. Er waren vorig jaar te weinig inschrijvingen en we 

willen dit in een andere vorm gaan gieten.  

- De interne laddercompetitie is volledig afgewerkt. Totaal hebben ca. 45 enkelspelers en 17 

dubbelteams hieraan meegedaan. 

- Reserveren van tennisbanen via de KNLTB-app hoeft niet meer op het bord in het clubhuis 

bevestigd te worden. 

 


