
Jaar bericht TvSleen 2022 
 

Het is winter. De banen liggen onder een laag bevroren rijp en sneeuw. Binnen brand de 

kerstboom. Al een paar dagen dacht ik na wat te schrijven over 2022. Blijdschap dat de 

Corona epidemie flink minder is geworden en we weer een normaal tennisjaar konden 

hebben, maar ook droefenis, door de ontwikkelingen in de wereld die onzeker maken en het 

overlijden van Paul Aaldering, (oud voorzitter) een maand na onze jubileumviering, waar hij 

aanwezig was. 

 

 
14 december 2022 

 
Voor onze vereniging was het een jaar van enthousiast en volle bak weer tennissen, 

terugkijken tijdens de viering van ons 40-jarig jubileum en vooruitkijken met plannen voor 

de toekomst. En als je dan een overzicht maakt blijkt er toch weer veel activiteit te zijn 

geweest. 

 

Padel voortgang. 

Er is, hoewel het langzaam gaat, voortgang geboekt met ons plan om te komen tot de 

realisatie van padelbanen. Op 21 maart zijn de bewoners van de nieuwe wijk, grenzend aan 

ons tennispark zijn geïnformeerd. Het geluidsonderzoek is toegelicht want met name over 

het geluid en mogelijk geluidsoverlast zijn zorgen in de buurt. De gemeente is positief over 

een aanpassing van de erfpachtovereenkomst, die moet worden aangepast omdat we meer 

grond gaan gebruiken. Van twee bedrijven is een toezegging gekomen voor een bijdrage in 

de kosten, met Dorpsbelangen is het bestuur voortdurend in contact om te zien wat 

mogelijkheden zijn. Op advies van en met steun van Dorpsbelangen is bij de gemeente een 

subsidie aanvraag gedaan. 

In oktober is een aparte ledenbijeenkomst geweest om jullie allen bij te praten. Inmiddels 

heeft het bestuur besloten de omgevingsvergunning aan te vragen. De bewoners zijn 

hierover geinformeerd. 

 

Bestuurssamenstelling. 

De Algemene Ledenvergadering was op 20 en 28 maart. Marjolein droeg het secretariaat 

over aan Elsbeth. Hermann heeft gedurende het jaar aangegeven, i.v.m. zijn 

werkzaamheden, te willen stoppen. Dirk had zich al bereid verklaard Hermann als 

penningmeester op te willen volgen (de ALV in 2022 heeft daar al goedkeuring aan gegeven) 

en schuift vanaf nu aan bij het bestuur. Bob heeft in de zomer te kennen gegeven dat hij 

bereid is om bestuursverantwoordelijkheid te nemen. In de ledenbijeenkomst over padel in 

oktober hebben de leden dat met applaus begroet. De benoeming zal in de 



ledenvergadering van begin 2023 plaatsvinden maar Bob schuift sinds oktober aan bij het 

bestuur. 

 

De vereniging, tennis en sociale aspecten 

 

Opening van het seizoen 
Zaterdag 2 april opende ons tennisseizoen met “Toss en Tapas”.  Vanaf 17:00 waren de 

banen goed bezet (bijna 60 personen) en het gezellige feest daarna ging door tot in de kleine 

uurtjes. De banen weer prima in orde, de toss en tapas tot in de puntjes verzorgd. De 

opening in deze vorm was voor het eerst. Wat mij betreft niet voor het laatst.  

 

 
Flamingo kleding op ons Tapaz feest 

 

Koningsspelen 
Net als voorgaande jaren heeft onze vereniging medewerking verleend aan de 

Koningsspelen op 22 april. Dit jaar was het mooi weer en mochten we drie groepen kinderen 

laten kennismaken met tennis. In 2023 is het de bedoeling schooltennis, in samenwerking 

met de sportcoach van de gemeente, te doen. Waarschijnlijk vaker dan een keer. 

 

Lessen 
De overeenkomst met tennisschool Koning is na het seizoen 2021 beëindigd. Samen met de 

buurtverenigingen uit Oosterhesselen en Zweeloo is Future Tennis en Padel als nieuwe 

tennisschool begonnen. Op moment van schrijven wordt een evaluatie door middel van een 

enquête aan de lessende leden gedaan om te leren wat komend seizoen beter kan. 

 

Competities/kampioenschappen 
Zes teams hebben deelgenomen aan de voorjaarscompetitie. Onze dames 17+ werden 

kampioen! 

 

 
De kampioenen 



 

Aan de najaarscompetitie hebben 5 teams meegedaan die de eer van TvSleen hoog hebben 

gehouden. 

Ans heeft ook in 2022 op voortreffelijke wijze weer de Kladdercompetitie georganiseerd. 

Twee avonden in de week werd er gespeeld en was er positieve reuring op het park. Op 15 

september was de afsluitende kladder avond, met tennis, met een sjoelcompetitie 

bitterballen en appelcake.  

 

Ook in 2022 konden er clubkampioenschappen worden gehouden, georganiseerd door 

Kelvin en Jasper mochten 28 deelnemers inschrijven. Weliswaar wat minder deelnemers als 

vorig jaar, de inzet en strijd was er niet minder om. Op de finaledag van het toernooi vierden 

we ons 40-jarig jubileum, daarover later meer. 

 

Sportmarkt 
Op 11 juni hebben we meegedaan aan een gemeentelijke sportmarkt in Sleen. Deze markt 

werd georganiseerd om inwoners kennis te laten maken met het sportaanbod in Sleen. 

TvSleen organiseerde op die dag een TOSS ter demonstratie van de tennissport. 

 

Toernooien 
In 2022 kon het doorgaan, van 13-19 juni. De jubileum editie van het Flintentoernooi, 

gesponsord door. Makelaardij De Flinten. De eerste editie was in 2011. Hoofdsponsor Peter 

speelde in de openingswedstrijd. Zoals inmiddels traditie werden op de zondagmiddag 

heerlijke aardbeien aangeboden. 

Tijdens de prijsuitreiking konden we de verheugende mededeling doen dat het toernooi, dat 

inmiddels in de regio een hele goede reputatie heeft, ook in 2023 wordt gespeeld. Op naar 

de 11e editie. 

 

 
Leny, Peter en Chris Ludwig 

 

Op 11 juli organiseerde Cor wederom het 50-plus toernooi met 32 deelnemers van 8 (!) 

verschillende verenigingen. Een dag om lekker te tennissen en mensen te ontmoeten. De 

gezamenlijke lunch paste daar geweldig bij. 

 

 
Gezelligheid op het terras 

 

En, zoals de laatste paar jaar ook alweer gebruikelijk, is van 12-14 augustus het open 

toernooi gehouden. Ook bekend als Rating toernooi.  

 



Ons jubileum 
We hebben ernaar uitgekeken, naar de viering van ons 40-jarig jubileum. Op 3 september 

was het eindelijk zover. In de middag de receptie met leden, oud-leden en de wethouder. De 

lustrum commissie had een super voorbereiding gedaan. Op de (nieuwe) TV in de kantine 

kon een fotoreportage worden bekeken over de club in de 40 jaar. In en om de tent buiten 

was het gezellig ontmoeten en bijpraten door en met leden en oud-leden.  

 

 
Leden en oud-leden op de jubileumviering van 3 september 2022 

 

Een verassing was de modeshow, waarin de TvSleen sportkledinglijn werd gepresenteerd 

(Inmiddels hebben we kunnen passen en bestellen).  

Daarnaast een verloting met prachtige prijzen. Beide activiteiten met Hayo die dat 

presenteerde alsof hij nooit iets anders doet. 

 

Er was een heerlijk buffet, er was muziek en we hadden een prachtig feest. 

 

Inmiddels is de winteractiviteit, het klaverjassen in de kantine alweer achter de rug en kijken 

we uit naar een nieuwe activiteit op 15 januari. Een middag klootschieten met een 

stampotbuffet als afsluiting. 

 

Net als elk jaar wil ik, namens het bestuur, iedereen danken voor de inzet voor onze 

vereniging. 

 

Ik herhaal mijn oproep van vorig jaar. De vereniging draaiende houden is teamwerk. Dat is 

dit jaar weer gelukt maar blijft uitdagend. Heb je zin om je bestuurlijk of in een commissie in 

te zetten voor de tennisclub, een leerzame bezigheid, meld je dan bij het bestuur.  

 

Voor nu wens ik jullie allen, ondanks alle beperkingen, fijne feestdagen en een goed 2023. 

En vooral gezond blijven. 

 

 

Mvg 

Klaas Schepers 

Voorzitter 

 

 



 

 

 

 

 


