
 

 

 
 
 
 
Als secretaris breng ik namens het bestuur uit over het verenigingsjaar 2022. Op de eerste maanden van 

het jaar na was 2022 een verenigingsjaar als vanouds en konden er weer toernooien en competities wor-

den gespeeld zoals we gewend waren. Heel fijn was het ook dat we ons 9e lustrum in stijl konden vieren 

met een groot feest en veel sportieve activiteiten in het vernieuwde paviljoen en op de gerenoveerde ba-

nen. 

 

Natuurlijk betekenden de coronajaren ook dat sommige activiteiten opnieuw moeten worden opgestart 

met nieuwe commissies. Gelukkig hebben zich gedurende het jaar vrijwilligers gemeld om die commissies  

weer nieuw leven in te blazen. Het bestuur blijft nog op zoek naar opvolgers die hun schouders willen zet-

ten onder het Open Tennis Toernooi en Dubbelop, toernooien die jarenlang gedragen zijn door vrijwilligers 

en in 2022 hun laatste toernooi hebben georganiseerd.  

 

In 2022 is een start gemaakt met de uitvoering van het jeugdplan tennis, met onder andere jeugdselectie-

trainingen. Bij padel is er een plan gemaakt voor de ontwikkeling van jong talent met als eerste grote mijl-

paal dat er nu al een UTPV-team meedoet in de Padel Eredivisie. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de 

hele club te betrekken bij talentontwikkeling, zodat iedereen profiteert van de investeringen hierin. 

 

In 2022 heeft Rick Heerdink na zes bestuursjaren afscheid genomen als bestuurslid Paviljoen. Wij danken 

Rick voor zijn grote inzet.  Het bestuur is het afgelopen jaar acht keer bij elkaar geweest voor plenair over-

leg. 

 

Park en banen 

 

De in 2021 aangelegde MatchClay-tennisbanen hebben ruim een jaar goed gefunctioneerd als all-weather 

banen met de speelkenmerken van gravelbanen. 

Toen zich in het najaar 2022 forse buien aandienden, kwam de slechte waterdoorlatendheid van de banen 

aan het licht. Een belangrijke oorzaak bleek de algenvorming in de baan te zijn in combinatie met de verpul-

vering van de gravel. De algen hadden zich makkelijk kunnen ontwikkelen tijdens de uitzonderlijk warme 



 

 

zomer waarin volop is gesproeid. De problemen herhaalden zich in de winter toen na vorstperiodes bij op-

dooi te lang water op de banen bleef staan. In  de bleek de gravel toplaag inmiddels een ondoordringbare 

kleilaag te zijn geworden. 

De acties die zijn ondernomen zijn de volgende: 

• Na het ontstaan van het probleem is direct contact gezocht met de leverancier Tennisbouw. 

Daarna hebben we dit bedrijf een aantal keren formeel verzocht om een actieve rol te spelen in het 

oplossen van het probleem en hen gewezen op hun verantwoordelijkheid. 

• We zijn in contact getreden met het bedrijf AlgaVelan, gespecialiseerd in het op milieuvriendelijke 

wijze bestrijden van algen. Nadeel is dat dit middel niet werkt bij lagere temperaturen. De milieu-

vriendelijke algenbestrijding wordt doorgezet en zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 zijn 

vruchten gaan afwerpen. 

•  De KNLTB is eveneens ingeschakeld. Zij hebben een inventarisatie gemaakt bij de 32 verenigingen 

die dit soort banen hebben, waaronder UTPV, waaruit naar voren is gekomen dat het om een alge-

meen probleem gaat. Begin maart 2023 heeft de KNLTB een overleg georganiseerd met de bou-

wers/leveranciers. Op die manier wordt de druk opgevoerd om tot een effectieve aanpak van het 

probleem van de slechte waterdoorlatendheid te komen. 

• Begin maart 2023 is de losse gravel weggeborsteld en is Tennisbouw verzocht de rest van de top-

laag op specialistische wijze te verwijderen. Hierna zal in overleg met de KNLTB een worden geno-

men over een andere toplaag. 

 

Padelbanen 5 en 6 

Tijdens de ALV van 11 april 2022 is uitvoerig stilgestaan bij de aanleg van de padelbanen 5 en 6, waartoe 

tijdens de buitengewone ALV van 1 februari 2021 besloten was. De planning was om de banen in 2022 aan 

te leggen. Op 5 april 2022 had UTPV goedkeuring op het al op 14 juli 2020 ingediende initiatiefplan gekre-

gen en kon de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden voorbereid. Hiervoor was o.a. een ecolo-

gisch rapport (in het kader van de wet natuurbescherming) nodig. Het in opdracht van UTPV door E-consul-

tancy opgestelde rapport is besproken met de ecoloog van de gemeente waarna de omgevingsvergunning 

op 31 mei 2022 is ingediend. Eind juni kwamen er aanvullende vragen van de gemeente die o.a. betrekking 

hadden op het parkeren, de verlichting en de stikstofberekening. We hoopten begin september alle vragen 

beantwoord te hebben, wat voor de stikstofberekening niet mogelijk bleek vanwege de huidige grote vraag 

naar dergelijke rapporten. 

De vergunningsaanvraag werd verder vertraagd door de noodzaak van een stikstofdepositieberekening en 

een akoestische controle (n.a.v. de door UTPV gedane melding Activiteitenbesluit bij de provincie Midden 

en Oost-Brabant ). Met de laatste gerechtelijke uitspraak van de Raad van State waarin is bepaald dat ook 



 

 

stikstof in de bouwfase moet worden meegenomen in de stikstofberekeningen was de hoop op een ver-

gunning najaar 2022 vervlogen en is de aanvraag op advies van de gemeente Breda tijdelijk ingetrokken.  

Op 22 november 2022 is er een update van de AERIUS-berekening (stikstofberekening) gepubliceerd. Voor 

het opnieuw indienen van de omgevingsvergunning zal er daarom een herberekening met de nieuwste ver-

sie (van AERIUS) gedaan moeten worden. December 2022 heeft de penningmeester opnieuw verlenging 

gevraagd van de termijn waarbinnen de banen moeten worden aangelegd om gebruik te kunnen blijven 

maken van  de reeds toegekende subsidie. 

Begin februari 2023 is er overleg geweest met de verantwoordelijk wethouder en is vanuit het gemeente-

bestuur de toezegging gedaan dat de padelbanen kunnen worden aangelegd mits de omgevingsvergunning 

wordt verkregen. Dit kan alleen als niet in de NNB (Natuur Netwerk Brabant) strook wordt aangelegd, wat 

verplaatsing van de huidige padelbanen 2,3 en 4 kan inhouden. Tevens zal aan de stikstofeisen tijdens aan-

leg en gebruik moeten worden voldaan en zal alles binnen de geluidsnormen moeten vallen. Binnen de ge-

meente wordt onderzocht of de subsidietermijn nogmaals verlengd kan worden, anders moet er een 

nieuwe aanvraag gedaan worden. Verdere toelichting volgt in de ALV. 

 

Paviljoen, digitalisering, EHBO/AED 

 

In 2021 heeft een grote renovatie plaatsgevonden, die nodig was omdat UTPV de laatste twee decennia 

een grote groei heeft doorgemaakt waardoor het paviljoen zwaarder wordt belast en met name de renova-

tie van kleed- en sanitair ruimtes moest worden aangepakt na 15 jaar. 

 

Onlangs hebben we nog een aantal zaken uitgevoerd, zijnde: 

- De glazen ramen van de vitrinekasten vervangen door automatische rolluiken 

- Het zonnescherm van het terras is vervangen door een waterdicht doek zodat het daar bij regen ook 

echt droog blijft. 

In 2023 willen we nog een aantal zaken aanpakken zoals: 

- Het optimaliseren van het interieur zodat er meer competitieteams binnen kunnen zitten 

- Het vervangen van de steigerhouten zithoek bij tennisbaan 1 

Een nadere toelichting hierop volgt in de ALV. 

 

Het barbeheer was in 20022 stevig in handen van May en Ton Verkooyen (met Esther en Marjolein als ach-

tervang). 

De digitaliseringscommissie heeft de digitale toegang (via de ledenpas) van park en paviljoen geregeld, 

evenals de nieuwe TV- en video-infrastructuur wat nu allemaal prima werkt. Ook de beveiligingscamera’s 



 

 

zijn inmiddels 24/7 actief. Om de privacy van onze leden te waarborgen is midden 2022 een protocol opge-

steld d geactiveerd,  dat op de UTPV-website geraadpleegd kan worden. (zie privacyverklaring onderaan de 

website). Hierin valt te lezen in welke uitzonderlijke situaties en onder welke strikte voorwaarden (alleen 

op initiatief van het bestuur) camerabeelden geraadpleegd kunnen worden.  

Het afgelopen jaar is dat een keer gebeurd nadat een container voor lege flesjes was ontvreemd. 

In 2022 zijn ook de AED-trainingen voor UTPV-ers op locatie (met ingang van 2023 in de Pekhoeve) hervat, 

na een periode waarin er vanwege corona geen trainingen op locatie konden worden verzorgd. De training 

is nu uitgebreid met EHBO, omdat het prettig is dat meerdere UTPV-ers in staat zijn om hulp te verlenen 

wanneer dat nodig is. Organisator van de trainingen die in 2023 worden voorgezet is Harm Scholten. 

 

Ledenadministratie 

 

Ook in 2022 is onder de verantwoordelijkheid van Kiek en Wouter van den Brule de ledenadministratie ge-

rund. Zij worden ondersteund door Marian Raats, verantwoordelijk voor financiële afhandeling. 

Marijke Knitel heeft na de uitgifte van de nieuwe ledenpassen maart 2022 haar verantwoordelijkheden 

rondom de uitgifte neergelegd.  

 

Nieuwe ledenpassen 

Nadat de uitgifte van de nieuwe passen keer op keer door de coronamaatregelen moest worden uitgesteld, 

kwam het er in september 2022 eindelijk van. Vanaf dat moment is de toegangscode komen te vervallen en 

kon het park alleen nog met de ledenpas betreden worden. Hierdoor is het veel minder makkelijk gewor-

den om als niet-lid gebruik te maken van onze tennis- en padelbanen. Doordat de passen meermalen geldig 

blijven en beëindiging/blokkering digitaal geregeld kan worden, is het vervangen van de passen niet meer 

nodig. Het is bedoeling dat de passen in 2023 of uiterlijk 2024 overbodig worden en toegang tot het park 

en paviljoen + reserveren van banen op UTPV via de smartphone zal lopen. 

 

Aantal leden en wachtlijst.  

UTPV telt per 1/1 2023 1132 actief spelende leden met een regulier lidmaatschap: 902 seniorleden (4% da-

ling) en 162 jeugdleden (gelijk gebleven). Het aantal jongeren in de leeftijd van 18-20 jaar is wederom sterk 

toegenomen (van 5 in 2019 naar 18 in 2020 en 34 in 2021) naar 60. Daarnaast hebben we nog 37 (29 vorig 

jaar) niet-spelende leden. 

 

Opzeggingen 

Met 120 opzeggingen in 2022 lag het aantal weer binnen de verwachte bandbreedte van 110-130 



 

 

 ( UTPV zat in de afgelopen 5 jaar boven de 120 opzeggingen, rond het landelijk gemiddelde van 10-12%, 

m.u.v. 2021 dat met 70 opzeggingen sterk lager lag).  

 

Wachtlijst instroom – wijziging naar ‘Instroomlidmaatschap’ 

We zien de druk op de tennisbanen in 2021-2022 verder afnemen en op de padelbanen (sterk) toenemen. 

Omdat de vereniging een grote wachtlijst heeft, terwijl op de tennisbanen voldoende capaciteit is voor 

nieuwe instroom, is in 2022 bewust gekozen de wachtenden, die zich in 2021 hebben aangemeld, niet 

meer regulier te laten instromen, maar een nieuw ‘Instroomlidmaatschap’ aan te bieden (zie ALV notulen 

2022).  

Bij het ‘Instroomlidmaatschap’ geldt een beperking op het gebruik van padelbanen (uitsluitend gebruik in 

daluren), echter heeft het geen beperking voor tennis. 

Deze langstwachtenden hebben dit lidmaatschap aangeboden gekregen en ruim 85% heeft het geaccep-

teerd. Daarnaast zijn alle aanmeldingen voor tennis in 2022 ook gehonoreerd met dit Instroomlidmaat-

schap. In 2022 zijn zo 120 extra leden ingestroomd. 

Evaluatie in januari 2023 confirmeert dat dit succesvol heeft gewerkt. Het houdt zo toestroom voor tennis 

op gang, terwijl de daluren beter bezet raken op de padelbanen. 

Wachtenden voor padel hebben zo toch een optie om padel te kunnen spelen in Breda, want ook op an-

dere verenigingen is geen ruimte meer. 

 

Beleid voor 2023 

De eerste 60 leden met ‘Instroomlidmaatschap’ zijn in januari 2023 omgezet naar een regulier lidmaat-

schap. Van de huidige wachtenden (ruim 130) zullen de 60 langst wachtenden (aangemeld jan-mei 2022) 

het ‘Instroomlidmaatschap’ aangeboden krijgen.  

Het uitzicht per jaareinde 2023 is minder rooskleurig als de uitbreiding van de padelbanen niet gerealiseerd 

kan worden. Overige wachtenden uit 2022 en nieuwe aanmeldingen in 2023 kunnen dan niet voor 2024 

worden toegelaten – én dit zal onder het ‘Instroomlidmaatschap’ blijven om de druk in de piekuren niet te 

vergroten.  

Zo kunnen wachttijden tot ruim boven de 12 maanden gaan oplopen.  

Een verdere toelating onder het ‘Instroomlidmaatschap’ is nog wel mogelijk om extreme wachttijden te 

voorkomen. 

 

Ontwikkeling jeugdleden 

Het aantal jeugdleden in 2022 ligt gelijk aan de periode 2019-2021, met evenveel opzeggingen als nieuwe 

leden. Later in dit verslag wordt ingegaan hoe in 2022 hoe wordt geprobeerd het aantal jeugdleden om-

hoog te krijgen door nieuwe instroom en door jeugd aan de club te binden. 

 



 

 

 

 

Waar komen de leden vandaan? 

Van de jeugdleden komt ruim 2/3 uit Ulvenhout (69% gelijk aan 2021), bij de senioren is dat 40% (vs 42% in 

2021). Van alle leden bij UTPV is 44% afkomstig uit Ulvenhout (vs 45% in 2021), 46% uit Breda (vs 44% in 

2021) en 6% uit Bavel. Het bevestigt de aantrekkingskracht van UTPV voor geheel Breda-Zuid als sportieve 

en sociale ontmoetingsplaats voor de racketsport. 

 

Communicatie & Informatie en Sponsoring 

 

Sponsoring 

De aantrekkingskracht van UTPV zien we ook terug in de sponsoring. Bedrijven uit de regio zijn graag bereid 

onze club te steunen of bieden zichzelf zelfs spontaan aan.      

Dit jaar zijn alle winddoeken vervangen op de vereniging zodat er één kleur groen is. Verder heeft Weerzon 

zijn contract opengebroken en met 3 jaar verlengd. Detapro en Bruna de Burcht zijn nieuwe sponsors. To-

tale sponsorinkomsten bedragen ruim €11.000,-. Hoewel we veel nieuwe  sponsors hebben mogen verwel-

komen, is er nog altijd ruimte voor mooi nieuwe sponsoren.  Dat kan via: Sponsoring@utpv.nl 

Communicatie 

De website is de centrale UTPV ‘ informatie-landingspagina’, waarop ‘alle’ actuele informatie te vinden is. 

De nieuwsbrief linkt door naar artikelen op de website. De andere kanalen (Facebookpagina, Instagram, 

ClubApp) nog niet. Om iederéén te bereiken blijkt ook de ouderwetse poster nog steeds nuttig. 

 

Met deze communicatiekanalen denken we alle leden (snel en adequaat) te bereiken. Omdat in alle infor-

matiestromen weleens een bericht van UTPV gemist wordt, raden we aan de pushfunctie op de ClubApp  

aan te zetten. Op die manier kan iedereen direct op de hoogte gebracht worden van het belangrijkste 

nieuws, zoals sluiting van het park bij slecht weer. Andere belangrijke (maar minder urgente) berichtgeving 

wordt daarnaast verspreid  via de nieuwsbrief. De berichten uit de nieuwsbrief zijn in zijn geheel ook na te 

lezen op de site, zodat de items in de nieuwsbrief compact blijven. 

 

In 2022 zijn er in totaal 16 nieuwsbrieven (Matchpoints) verstuurd. Het aantal leden dat de mail leest is 

66%      (vorig jaar 62%). 11% klikt door om meer te lezen. Dat is ook meer dan vorig jaar. De toename is te 

zien sinds de nieuwe opzet van de nieuwsbrief. Verder zijn er 17.316 mails verstuurd. 

De nieuwsitems die in 2022 het beste werden gelezen waren: ‘ Beperk overlast voor onze buren’, ‘ bar-

dienst’, ‘padelnight’, ‘terugblik Torentoornooi’, ‘Clubkampioenschappen’. 

 

mailto:Sponsoring@utpv.nl


 

 

De website is afgelopen jaar vanuit meerder perspectieven (leden, nieuwe leden, bezoekers, jeugd en 

sponsoren) geanalyseerd. Er blijkt veel oude, dubbele en overbodige informatie op te staan. Website wordt 

stapsgewijs aangepast en geactualiseerd. De afronding wordt verwacht in 2023. 

 

ClubApp/afhangbord 

De KNLTB.Club-App wordt naast de communicatiekanaal gebruikt voor het plannen van bardiensten, het 

raadplegen van de ledenlijst en als afhangbord.  Inmiddels heeft iedereen het reserveren via de ClubApp 

onder de knie en blijkt het  bijzonder handig om bijvoorbeeld een ladderwedstrijd te kunnen plannen. Het 

was dit jaar ook weer mogelijk om banen te reserveren in het paviljoen om als er plaats is nog een tweede 

potje te kunnen spelen. 

 

Lustrumtiendaagse: clubkampioenschappen en Mini-Maxi 

 

Met meer dan 250 deelnemers op verschillende onderdelen mogen we concluderen dat ook veel van onze 

UTPV- leden zin hadden in de clubkampioenschappen! Vanwege het 45-jarig bestaan van UTPV was dit een 

bijzondere editie: de Jubileum-tiendaagse. Onder leiding van Ursula en Wouter heeft de commissie samen 

met de hulptroepen een UTPV-waardig evenement neergezet. 

Naast de vele mooie wedstrijden in alle klasses en op alle niveaus was één van de hoogtepunten de lus-

trum-feestdag op zaterdag 3 september. In de middag startte het mini-maxi toernooi, daarna volgde een 

compleet lustrumprogramma met ‘happy hour’ geopend door onze voorzitter. Verschillende foodtrucks 

verzorgden een heerlijk ‘walking diner’. Tijdens het eten kon iedereen genieten van een demo tennis en 

padel. De dag werd afgesloten met een feestavond voor de maxi’s, waarbij mini’s tot laat op de banen heb-

ben gespeeld! 

De weergoden zorgden voor de nodige afwisseling. De eerste dagen was het nog mooi weer, maar de daar-

opvolgende regendagen vormden een uitdaging voor de planners. Zij kregen het voor elkaar dat alles goed 

op schema bleef lopen. De BBQ en loterij op vrijdag en “de traditionele hamburgers” op zondag maakten 

het finale weekend tot een prachtige afsluiting van de Jubileum 10-daagse.  

Tennis 

Na de maatregelen als gevolg van corona die tot in het eerste kwartaal van 2022 duurden, konden er weer 

toernooien  georganiseerd worden.   

Het Open Toernooi beet in het voorjaar de spits af. Met dank aan Jaco, Rick en Pim werd het weer een  

mooi toernooi. Het aantal inschrijvingen bleef helaas wat achter bij voorgaande jaren. Rick en Jaco zijn he-

laas gestopt en daarom zijn Pim Jansen en Maurice van Dongen (bestuurslid tennis) naarstig opzoek naar 



 

 

leden die willen helpen om dit toernooi te organiseren. Iedere hulp is van harte welkom. Mail naar: ten-

nis@utpv.nl of opentennis@utpv.nl. 

 

De tiende editie van Plugro UTPV Dubbelop (15 t/m 23 oktober 2022) was een groot succes. Met prachtig 

herfstweer kwamen dubbels uit de hele regio strijden om de titels. Naast het wedstrijdelement was er 

ruime aandacht en plaats voor gezelligheid. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe commissie voor dit 

mooie KNLTB-toernooi dat staat gepland voor 23 t/m 29 oktober 2023.  

Het bestuur bedankt Monique van Berkel, Lily Kinneging, John v.d. Velden, Oene Rozendal, Victor Mabelis 

en voorzitter Frank Storm voor hun inzet de afgelopen tien jaar. Als jij (met jouw team) dit mooie toernooi 

wilt organiseren, neem dan contact op met Maurice van Dongen (tennis@utpv.nl ) 

De tossavond op maandag werd in 2022 zeer druk bezocht door tennissers en tennissters van diverse ni-

veaus. Sjaak Diepenbroek is in december (met een 88118) afgezwaaid als toss master. Deze rol die Sjaak 

meer dan 10 jaar wekelijks heeft vervuld is geruisloos overgenomen door: Rob, Harm, Pascal en Youri. 

Tennisjeugd  

De jeugd kon in 2022 weer volop wedstrijden spelen. Niet alleen tijdens de voorjaars- en najaarscompeti-

ties, maar ook tijdens de Zuid-Bredase kampioenschappen die werden gehouden in Bavel. 

Zoals hierboven al viel te lezen hebben onze jeugdleden enthousiast en met velen deelgenomen aan de 

speciale editie van het Mini-Maxi-toernooi.  

In 2022 is er door onze jeugdcoördinatoren Pim en Suleika achter de schermen hard gewerkt aan het selec-

tieplan voor de jeugd en aan een draaiboek voor de jeugdcompetities.  

 

Omdat jeugd een speerpunt is in het beleid van UTPV en het bestuur de schwung in het jeugdtennis na de 

coronajaren weer wilde terugbrengen, heeft zij de jeugdcoördinatoren en de tennisschool gevraagd om het 

selectieplan te verbreden tot een actieplan jeugd.  De eerste verrassingsactiviteiten, variërend van spor-

tieve tot puur gezelligheidsactiviteiten, zijn van start gegaan. Het is de bedoeling dat er een vliegwiel ont-

staat en steeds meer activiteiten door vrijwilligers/ouders gedragen gaan worden. De hulp vanuit die groep 

was mede door de coronaperiode helemaal weggevallen. Het uiteindelijke doel van het jeugdbeleid is het 

binden van jeugd en jongeren aan de club en daardoor aantrekkelijk worden voor nieuwe jeugd. Zoals al 

eerder gememoreerd geldt voor de groep tot 21 jaar geldt geen wachtlijst. 

 

Verder zijn er dit jaar weer inloopdagen, sportdagen en proeflessen voor de twee Ulvenhoutse basisscho-

len georganiseerd en doet UTPV mee aan het soloproject, waarmee de middelbare scholieren uit Breda 

kunnen kennismaken met tennis (en padel).  
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Wil je je inzetten voor jeugdactiviteiten op wat voor manier dan ook? Meld je dan aan bij de jeugdcoördina-

tor Pim Jansen via jeugd@utpv.nl en dan neemt hij zo snel mogelijk contact met je op!” Suleika is eind 2022 

teruggetreden als jeugdcoördinator, maar nog wel op de achtergrond aanwezig. Het bestuur dankt haar 

voor inzet. 

 

Tenniscompetities 

Het afgelopen jaar deed UTPV mee aan zowel de KNLTB voorjaarscompetities als de najaars- en wintercom-

petities. Er werd door 26 seniorenteams (verdeeld over de donderdag, vrijdagavond, zaterdag en zondag) 

ingeschreven voor de voorjaarscompetities. Aan de najaarscompetities deden 15 seniorenteams mee. 

Voor de KNLTB Competitie Winter 2022-2023 hadden zich slechts 5 (senioren)teams ingeschreven. 

De jeugd van UTPV deed  mee aan de voorjaars- en najaarscompetities met in totaal 3 jeugdteams en 3 

teams rood/oranje.  

Dat UTPV ook succesvol is in de de regionale competities blijkt uit het aantal teams dat in 2022  

kampioen is geworden.  

 

Voorjaar 2022: 

- HD 50+ vrijdagmiddag ULV 2 Ad Oomen 

- DD do ochtend ULV 1 Ria Geertsma 

- DD do ochtend ULV 2 Irm van der Bijl 

- DD vrijdagavond 35+ ULV 4 Fleur Volleberg 

 

Najaar 2022: 

- HD vrijdagavond 17+ ULV 1 Laurens van der Leest 

- DD do ochtend ULV 1 Marloes van der Meijs-Felix 

- DD do ochtend ULV 3 Floor van Boxtel 

- DD Vrijdagavond 35+ ULV 2 Carin van den Bliek-Heijblom 

- Groen 2 ULV 1 Luuk Crul 

 

Ook de UTPV Laddercompetitie wordt steeds populairder: inmiddels  spelen 21 dubbels (dames en heren 

door elkaar) een keer in de twee weken een wedstrijd van een uur met als doel om uiteindelijk bovenaan 

de ladder te eindigen. 
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Ontwikkelingen padel 

 

Dit jaar hebben we eindelijk afscheid van de stringente Covid maatregelen kunnen nemen waardoor in 

2022 ongehinderd toernooien, competities en gezelligheidsevenementen konden plaatsvinden. De leden 

van onze club hebben daar direct ook met groten getale aan meegedaan. 

Zo moesten twee van de drie Padel Nights al in de middag beginnen om iedereen mee te kunnen laten 

doen. Dit jaar is er een start gemaakt om ook tennis bij deze zeer mooie clubevenementen te betrekken, de 

eerste Padel en Tennis Night werd een feit. Door het succes van dit experiment zal dit worden doorgezet in 

het komende jaar. 

De interne laddercompetitie blijft zeer gewild bij de padellers. Door het jaar heen meten meer dan 110 

koppels zich met elkaar. Dit aantal blijft groeien. Het clubtoernooi was als vanouds een groot succes: goed 

georganiseerd en erg gezellig met wederom veel belangstelling van de padellers van onze club. 

De grote belangstelling voor padel op UTPV uit zich ook in de grote wachtlijst om lid te worden van onze 

club. Om enthousiastelingen die al tot meer dan een jaar wachten te betrekken bij de club, zonder dat er 

tijdens de piekuren (in de avond) extra druk ontstaat ,is er een instroomlidmaatschap bedacht. De keuze 

voor deze regeling betekende een voorlopige beëindiging van de openstelling voor verhuur van onze banen 

aan passanten tijdens de daluren, zoals dat gebeurde voor de coronaperiode. Het instroomlidmaatschap 

sluit beter aan bij de ontwikkelingsdoelen van UTPV.   

Net als voorgaande jaren blijft de druk in de reguliere uren op de padelbanen onverminderd hoog waar-

door de uitbreiding van het park met padelbanen 5 en 6 in het komend jaar zeer wenselijk blijft. 

De organisatie van padel binnen de club is dit jaar uitgebreid. Zo is er een commissie van padelcompetitie-

leiders en een commissie voor toppadel/jeugdontwikkeling opgericht. 

Dit jaar hebben 26 teams, waarvan 1 jeugdteam deelgenomen aan de competitie in het voorjaar en 25 

teams in het najaar. Voor het eerst is er in het najaar een damescompetitie naast de genderneutrale com-

petitie opgestart waaraan 1 team op vrijdagavond en 2 teams op zondag hebben deelgenomen. 

Binnen de club hebben een aantal jeugdige padelspelers duidelijk aangetoond over veel talent voor het 

spel te beschikken. Hierdoor is het idee ontstaan om te faciliteren dat iedereen, met nadruk op jeugd, die 

lid is bij UTPV zich volledig kan ontwikkelen in padel tot op het hoogste niveau. Hiervoor is een toppadel-

plan gemaakt dat deels door sponsors wordt gefinancierd en door een commissie wordt uitgevoerd. Het 

uitgangspunt is dat dit plan binnen onze club verankerd wordt.  

Hierdoor behoudt de club de goede spelers en raakt ze niet kwijt aan clubs in de omgeving . UTPV blijft 

daardoor een attractieve club voor spelers van alle niveaus. Deze winter is er een team met jeugdige UTPV- 



 

 

spelers uitgekomen in de eredivisie, de hoogste competitieklasse. Een waar uithangbord voor de vereniging 

en stimulerend voor veel padelspelers binnen onze vereniging. 

De open toernooien voor padel waren wederom een groot succes met veel deelnemers/deelneemsters van 

buiten de club. Dit jaar is door een zeer goed functionerende padelcommissie een prestigieus P250 toer-

nooi georganiseerd. Dit trekt de betere padelspelers uit de regio aan en zorgt voor veel kijkplezier voor ie-

dereen.  

Op het moment van schrijven van dit verslag hebben we voor komend jaar zelfs een P500 toernooi toege-

wezen gekregen van de KNLTB wat betekent dat zelfs de top van Nederland op ons mooie park op bezoek 

krijgen. 

Ook dit jaar hebben veel vrijwilligers zich ingezet op het gebied van padel en zo bijgedragen aan een heel 

mooi verenigingsjaar. Allen verdienen daarvoor grote dank. 


