
Jaarverslag Wedstrijdcommissie   
Introduc5e 2022 
In 2022 zijn alle compe00es gespeeld zoals gepland. Daarmee lijkt het erop dat we de corona-periode 
vanuit tennis- en padelperspec0ef defini0ef achter ons kunnen laten. Ons mooie park is in 2022 
stevig uitgebreid: in de zomer is de tweede padelbaan geopend en vlak voor de start van de 
najaarscompe00e zijn ook de blauwe hardcourtbanen in gebruik genomen. Dat was nog wel 
spannend: de verlich0ng is 1 dag (!) voor de start van de compe00e geplaatst. Zelfs met de nieuwe 
banen erbij hadden we toch niet genoeg capaciteit om alle vrijdagavondteams op ons park te laten 
spelen. We zijn dan ook erg blij dat er per avond 2 teams op Duno konden spelen. 

De nieuwe banen zorgen ervoor dat we veel meer teams in kunnen schrijven voor de compe00es; 
een mooie ontwikkeling. Het overzicht van de beschikbare baancapaciteit en daarmee het aantal 
teams is dan ook aangepast. Het nieuwe overzicht vind je op pagina 2.  

Padelcompe**e 
De padelcompe00e heeK vier speelmomenten: voorjaar, zomer, najaar en winter. Bij OTV blijK het 
aantal padelteams wat achter. Het is daarom belangrijk dat we in 2023 hier extra aandacht aan 
besteden.   

Tenniscompe**e 

Voor tennis geldt dat de KNLTB in het voorjaar de vrijdagavond in 2x5 avonden heeK gesplitst. Dat 
betekent dat in de ene week de gemengd dubbels spelen en in de andere week de heren- en 
damesdubbels. Hierdoor konden we meer teams inschrijven. In het najaar is de compe00e ingekort 
van 7 naar 5 speelronden.  

We zijn heel blij dat Roy, Maarten, Carolijn, Irma en Monique met ingang van afgelopen najaar de 
baanplanning en de coördina0e van de compe00e op zich hebben genomen. 

OTV Spreng open 
Verder is in 2022 tradi0egetrouw ons zeer fraaie OTV Spreng open toernooi onder de bezielende 
leiding van Jeep gespeeld. Voor Jeep is dit maar liefst de 0ende keer dat hij de leiding had over het 
toernooi: reden om hem extra in het zonnetje te ze_en. Veel dank aan Jeep, Irene, Jan, Maartje en 
Madelon voor de uitstekende organisa0e! De uitslagen van het open toernooi zijn te vinden via deze 
link en verderop in dit verslag. 

Clubkampioenschappen 
Natuurlijk zijn in september ook de clubkampioenschappen gespeeld; ook een fantas0sche week, 
georganiseerd door Rob, Marieke en Daniëlle. Dank hiervoor! 

Interne wintercompe**e 
Vanaf oktober is de interne wintercompe00e gestart. Ki_y en Arjen steken veel 0jd in het opze_en en 
plannen van de wedstrijden, waarvoor onze dank. Het is een erg mooie en gezellige compe00e die de 
onderlinge band tussen OTV’ers enorm versterkt en nieuwe leden in staat stelt om OTV en de OTV’ers 
goed te leren kennen. Daarnaast is de wintercompe00e natuurlijk de ideale voorbereiding voor de 
voorjaarscompe00e.  

https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/winners.aspx?id=6AE098CC-FEC3-4679-AFF6-6D482E4BAB91&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=otv_nieuws_otv_bruist_de_pan_uit&utm_term=2022-07-26


KNTLB compe55e 2022 
In de KNLTB compe00es zijn deze aantallen teams ingeschreven. 

Tennis: inclusief jeugdteams (vanaf 11 jaar) op zondag. 

Deze aantallen zijn ongeveer gelijk aan 2021. Dat betekent dat net als in 2022 ongeveer 40% van onze 
leden ac0ef compe00e speelt: een percentage waar we als OTV erg trots op zijn!  

Maximaal aantal teams per compe55edag/-avond 
Het grote aantal teams is een punt van aandacht: we zien dat de omliggende clubs geen banen 
beschikbaar hebben om naar uit te wijken. Daarom werd in het compe00ejaar 2022 het aantal teams 
gemaximaliseerd naar het aantal beschikbare banen per compe00edag/-avond: 

* Zomeravond: agankelijk van aantal trainingsbanen (2 of 3)  
** Op zondag wordt er niet ac0ef naar teams gezocht, op aanvraag kunnen seniorenteams worden 
ingeschreven. Hierbij geldt dat jeugd al0jd voorrang heeK. 

Compe00e Periode  Teams Spelers Wedstrijden

Padel - Voorjaar 0 0 0

- Zomer 0 0 0

- Najaar 2 18 10

- Winter 1 7 7

Tennis - Voorjaar 44 255 256

- Zomeravond 5 39 34

- Najaar 41 269 204

Compe**e Aantal   
banen per team

Beschikbare 
banen

Maximum  
aantal teams

Dinsdagochtend 2 2 2

Zomeravond (woensdag)* 1.5 6/8 8/10

Donderdagochtend 2 2 2

Donderdagavond 8 & 9 1 4 8

Vrijdagavond 1.5 9 12

Zaterdag 2 ochtend: 8 
middag: 10

18 

Zondag senioren (op aanvraag)** 2 0 0

Zondag 8 & 9 (niet aangeboden) 1 0 0

Padel – vrijdagavond 2 2 2

Padel – zaterdag 2 2 4

Padel – zondag 
Junioren hebben voorrang!

2 2 4





Clubkampioenschappen senioren 2022 
De prijzen zijn uitgereikt, de banen zijn weer voor iedereen beschikbaar, de kampioenen zijn bekend. 
Kortom: de Score2/Clubkampioenschappen van 2022 zi_en erop. Het was mooi, ondanks het weer. 
En dankzij het weer. 

Het is allemaal een beetje anders gelopen dan de toernooicommissie zich had voorgesteld. Al toen 
we de vorige edi0e van de clubkampioenschappen van OTV nog maar net achter de rug hadden, was 
voor Daniëlle, Marieke en Rob één ding volkomen duidelijk: volgend jaar gaan we het helemaal 
anders doen. Nou ja, niet helemaal natuurlijk, maar wel een paar essen0ële dingen. 

De afsluitende zondag, tradi0oneel de dag dat het toernooi als een aangeschoten hert doodbloedt, 
dáár wilden we vanaf. De zaterdag, dát moest de grote finaledag worden. Met alle beslissende 
par0jen, met een kamerbrede barbecue, een vrolijke prijsuitreiking  en een feest dat heel Oosterbeek 
zich nog lang zou heugen. Later bedacht het bestuur dat die dag ook een goed moment was om de 
drie gloednieuwe hardcourtbanen feestelijk te openen. Het zou – kortom – een orgas0sche mijlpaal 
in de clubgeschiedenis van OTV worden. Zou….. 

Inmiddels hebben de feiten de concepten ingehaald en weet iedereen dat het allemaal een 
ietsepietsie anders is gelopen. Een paar uitgelopen par0jen op woensdag, een stevige regenbui op 
donderdag, een hoosbui op vrijdag, een zondvloed op zaterdag – het was te veel voor het draaiboek 
en voor het afwateringssysteem van de banen. Voor ons goede humeur ook trouwens.  

De toernooicommissie had het druk. Nadat we vrijdagavond in een sessie van een paar uur het 
programma al eens flink onder handen hadden genomen, was er zaterdag opnieuw paniek. En regen, 
dat ook. De rayonhoofden kwamen bij elkaar in het clubhuis en zelden zag ik een zwaarmoediger 
stelletje bij elkaar. Ze slurpten liters koffie weg en het gezelschap leek op een levende reclame voor 
an0depressiva in het drinkwater. Maar er werden wel knopen doorgehakt: de discjockey werd met 
een vriendelijke glimlach bedankt voor zijn diensten. Arjen viste het voor de zaterdag ingekochte 
vlees uit de vuilnisbak (grapje!) voor een copieuze barbecue op die vermaledijde zondag. En alle 
potjes die donderdag, vrijdag en zaterdag niet gespeeld konden worden verhuisden naar de zondag. 
In een compleet nieuw format. Het is de gemiddelde tennisser een gruwel, maar we gingen op 0jd 
spelen. En de opening van de blauwe banen? Die heeK Jan Hoedje geheel in zijn eentje gedaan. Naar 
verluidt heeK hij het heel leuk gehad. 

Terwijl Arjen aan de gang ging om de banen een make-over te geven, werkte de toernooicommissie 
achter de laptop aan een nieuwe opzet. De voorzi_er zorgde voor morele en culinaire steun door 
saucijzenbroodjes te presenteren met vlees van koeien die ze hoogstpersoonlijk urenlang gemasseerd 
had. Na een paar uur schuiven en rommelen, enkele duizenden e-mailtjes en een paar honderd 
telefoontjes was het gelukt om een geheel nieuwe opzet in de steigers te ze_en. Om die plannen te 
laten slagen, moesten we wel een paar potjes schrappen. Dat levert gemopper op, zou je denken. 
Leden die dreigen hun erelidmaatschap op te zeggen, eeuwige talenten die de gravelbanen willen 
omploegen en doorgaans vreedzame bejaarde dubbelaars die gewapend met houten rackets het 
hoofd van de voorzi_er eisen. Maar neen, niets van dat alles. Sterker nog: het regende posi0eve 
reac0es van de toernooideelnemers. En steunbetuigingen. Alsof de toernooicommissie de zwaarst 
getroffen par0j was, en niet de spelers.  

Iedereen blij? Nou nee. Er was één zorgwekkende reac0e. “Tot mijn spijt moet ik me uit het toernooi 
terugtrekken vanwege heKige psychische problemen”, schreef René Obbes. “Ik vermoed een erns0ge 
vorm van verdringing.” Zo’n mededeling gaat je niet in je koude kleren zi_en als aans0chter van die 
ellende. René had een verklaring voor zijn ellende: “Ik zie dat Esther en ik de halve finale van Paul en 
Gerrit Jan hebben verloren. En laat ik me nou TOTAAL NIET kunnen herinneren dat ik die ooit 
gespeeld zou hebben.”  



Zorgwekkend, dat is duidelijk. De toernooicommissie heeK René en zijn therapeut direct hulp 
aangeboden. Ondanks zijn malheur kwam de lieverd nog met complimenten aan het adres van de 
toernooicommissie. Hij schrijK: “Wat ik me wel kan herinneren is dat dit een supergaaf toernooi was 
tot de regen. Respect voor jullie dat jullie met veel moeite hebben gered wat er te redden valt.” 

Met een brok in onze keel gingen we de finalezondag in. En toen viel alles mee. De zon scheen de 
hele dag, er waren prach0ge finales met blije winnaars en tevreden verliezers, een heerlijke 
barbecue, een gezellig biertje of wijntje, veel warme woorden en een geweldige sfeer. Alsof het nooit 
regent in Oosterbeek. 

Tot volgend jaar! 

Daniëlle, 
Marieke 
en Rob. 



Winnaars Spreng Open 
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