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De padelcommissie, 
 
In 2022 vielen de laatste puzzelstukjes op zijn plek: het padel open toernooi en een met de 
nieuwe padelcompetitieleiding.  
 
Een mooier padeljaar kan gewoonweg niet. We hebben nu maximaal 312 padelleden en een 
beperkte wachtlijst voor 2023. Het aantal competities is gestegen met 11 teams voor de 
najaarscompetitie, bovendien is loting nog net aan voorkomen. Er waren geen 
coronabeperking meer bij de voorjaarscompetitie. De padelcompetitie is populair, wij zien 
nu steeds meer jonge twintigers op de baan: de jeugd heeft de toekomst.  
Wij hebben drie competitiekampioenen op drie verschillende niveaus. We mogen hier trots 
op zijn met twee padelbanen en beperkte trainingstijd vinden is lastig. De padelcommissie is 
als volgt georganiseerd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competitieleiding 
Als Sluipers doen wij mee met alle competitie: voorjaar-, zomer-, najaar- en 
wintercompetitie. Het is hele inspanning geweest voor Ruud ’t Hoen en John Beckens. Zij 
verzorgen al jaren de tenniscompetitie en blijven dit doen. Via deze weg wil ik ons geweldig 
duo Ruud en John bedanken voor het opzetten de padelcompetitie. Zij hebben twee jaar 
langer gedaan de bedoeling was, heel veel dank namens alle padelcompetitieteams.  
Ron Onstenk en Jan-Willem Edelman hebben zich aangemeld, wij zoeken nog twee 
vrijwilligers. Er is een klein team nodig om alle competities goed te organiseren, zonder dat 
het teveel inspanning kost. Interesse? Meldt je aan bij Gijs (padel@sluipers.nl) 
  

Padelcommissie in 2022 

4x Padelcompetitie: elk 
seizoen één competitie 

Sneakers dubbel 
toernooi: tennis & 

Padel Open Toernooi Clubkampioenschap 

Ron Onstenk 
Jan-Willem Edelman 
2x vacature 

John Kempeneers 
Steven de Raat 

Mirjam van de Woord 
Nicole Brand 

Silvia Vogelzang 
Jan Kaatee 

Padelcommissaris 
Gijs Merkx 
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Sneakers toernooi 
Het Sneakers toernooi weer geweldig weer en het was wederom een groot succes. Het is 
gelukt om meer tennissers te strikken, zie hieronder sfeerimpressie en uitslagen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw dit jaar was BBQ op de laatste dag. John, Steven en Gijs hebben het geweldig 
georganiseerd. Zij zijn in er in 2023 weer bij, jullie ook?  
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A LA PLAYA Open Padel Toernooi  
Ons eerste Padel Open Toernooi is achter de rug. Het is tegelijk met ons Open Tennis 
toernooi gehouden. De vibe was geweldig, padel is een heerlijke kijksport. Het was tjokvol 
met inschrijvingen. Mirjam van de Woord en Nicole Brand hebben de lat hoog gelegd en 
woord gehouden het was een steengoed georganiseerd padeltoernooi en met Loetje als 
sponsor was erg mooi, ook zij waren net geopend in Reeuwijk. Via deze weg ook veel dank 
aan de open tennis toernooi commissie voor het sportieve onthaal van de padelsport en ons 
wegwijs te maken om het in 2023 zelfstandig te organiseren. Wel weer tegelijk met het open 
tennis toernooi. Hieronder de eerste officiële padel open toernooi uitslagen.  
 
 

 
 
 

 
 
Waarbij wij heel trots op de een finale van de HD4/5 onderdelen met een volledige Sluipers 
bezetting. Sebastiaan en Jasper gefeliciteerd, Guido en Jordan zijn al in training voor de open 
in 2023! 
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Padel clubkampioenschappen 
De tweede editie van de clubkampioenschappen zijn uitgebreid met donderdag als speeldag. 
We willen de mogelijkheid geven om ‘niet beschikbaar’ te zijn als team. Het was snel vol met 
teaminschrijvingen. Het weer viel nu wat tegen, gelukkige had dit geen impact op de sfeer 
en het spelplezier.  
De finales kenden mix teams: twee vrouwelijke speelsters in twee categorieën. Padel is een 
tactisch spelletje. De finale voor 6/7 werd onderbroken door het slechte weer. Op dat 
moment ging het gelijk op. In overleg is besloten om de finales in 2023 te spelen. Hieronder 
de statistieken en foto’s voor de sfeerimpressie: 

 
 
De winnaars: nog onbeslist, wordt vervolgd in 2023 
 

 
 
 
 
Jeugd en padel 
Een inkijkje bij de jeugd en hun kijk op padel. Dit naar aanleiding 
van het scouten van jong talent voor padelles op donderdag*. 
 
Gijs vraagt ‘En komt jouw zoon nog padellen op donderdag. Nou 
Gijs mijn zoon ziet dit niet zo zitten. Gijs ‘oh, hoezo niet?’, de 
ongemakkelijk telefoonstilte daalt snel in. Zijn moeder ‘als hij 
voorbijfietst bij de Sluipers, ziet hij alleen maar ouderen op de 
padelbaan, hij ziet nooit jeugd spelen….’.  
De plek voor jeugd wordt in de toekomst op padelbaan 2 😊 
 
Het neemt niet weg dat bij het openingstoernooi jeugd in 2022 
het onze leraar Frank Harrak gewoon wel lukt om met 20 jeugdleden in de padelbaan te 
krijgen, de orde handhaaft en hen padelskills bijbrengt.  
 
In de zomer willen we een jeugdteam op de been hebben om mee te doen met de 
jeugdcompetitie**. 
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Casper Korver blijft onverstoord doorgaan met padellessen bij onze jeugd en ervaart hoe 
leuk het is en dat instap wat eenvoudiger is. Hiernaast zien we ook talent die meedoen met 
senioren en staan te poppelen om echt te gaan knallen in 2023. 
 
*Er is nog plek voor jeugd tussen de 14 en 17 jaar, neem contact op met Casper. 
** Schakel hiervoor met Janneke (commissarisjeugd@sluipers.nl) of Gijs (padel@sluipers.nl) 
 
De padelcommissie kijkt uit naar 2023! 


