
 

 

 

We begonnen 2022 wederom in een lockdown door de Corona.  Maar gelukkig kon de 
voorjaarscompetitie doorgaan. Dit jaar voor het eerst op vrijdagavond spelen om de week. De ene week 
speelden de Heren en Damesteams en de andere week speelden de Gemengd Dubbelteams. Hierdoor 
kreeg de vereniging wat lucht v.w.b. de baanbezetting en de racketavond. Voor de voorjaarscompetitie 
hadden zich 28 seniorenteams, 4 jeugdteams en 1 tenniskidsteam aangemeld.  Er zijn 4 seniorenteams 
kampioen geworden. Gefeliciteerd.  

In het najaar werd voor het eerst de competitie over 5 weken gespeeld i.p.v. 7.  Er hadden zich 22 
seniorenteams, 4 jeugdteams en 1 tenniskidsteam aangemeld. Weer 4 seniorenteams zijn kampioen 
geworden en ook 1 jeugdteam. 

Zoals gebruikelijk ontvingen de senioren 
kampioenteams een lekkere fles bubbels van de 
vereniging en het jeugdteam werd in het 
zonnetje gezet met kinderchampagne en een 
mooie beker. Gefeliciteerd allemaal. 

 

 

 

 

 



Aangezien we vanaf dit jaar de beschikking hebben over 2 padelbanen, willen we vanaf 2023 ook voor 
padel competitie gaan aanbieden. Om te ervaren hoe de padel competitie in z’n werk gaat, is er 1 proef 
team mee gaan doen aan de winter padelcompetitie waarbij ervaring is opgedaan m.b.t. de afstanden 
en de duur van de partijen. De wintercompetitie loopt door t/m februari 2023.  

Helaas heeft het Open Jeugdtoernooi geen doorgang kunnen hebben. Het animo was hiervoor helaas te 
gering. Besloten is dan ook om voor volgend jaar geen Jeugdtoernooi meer te organiseren.  

I.v.m. de vakantie van de VTL heeft ook het MODje geen doorgang gehad dit jaar. Voor volgend jaar 
hebben zich gelukkig al leden aangemeld die hun VTL papieren willen gaan halen waardoor het MODje 
in 2023 zeker door kan gaan. 

Wel hebben we kunnen genieten van het Open 
Toernooi. Zo’n 100 deelnemers hebben mooie partijen 
laten zien. Het was een gezellige week. 

Ook de trainer heeft het aanzienlijk drukker gekregen 
dit jaar. Dit komt door de padellessen.  

Afgelopen jaar heeft er ook weer overleg met de 
trainer plaatsgevonden. Tijdens dit overleg wordt de 
algemene gang van zaken besproken. Wat gaat er 
goed, wat kan er beter. Welke wensen en behoeftes zijn er. Een van de items die o.a. besproken is, zijn 
de dagen waarop er padelles gegeven mag worden. Het bestuur vindt het namelijk belangrijk dat er ook 
genoegd tijd overblijft om vrij te kunnen padellen. Daarom werd er alleen op donderdagavond en 
vrijdagavond les gegeven in 2022. Overdag kan er door de weeks padelles worden gevolgd of op 
zaterdagochtend.  

In overleg met de trainer worden de jeugdcompetitieteams samengesteld. De trainer doet een voorzet 
en overlegt dit met de ouders cq. de kinderen waarna de teams worden aangemeld.  


