
Verslag Tenniszaken senioren 2022 

Competitie 
Voor de voorjaarscompetitie hadden 32 teams zich opgegeven; drie teams meer dan in 2021. 
Vanwege de grote populariteit op de vrijdagavond zijn wederom een aantal teams uitgeloot. Er zijn in 
totaal 8 teams kampioen geworden. In het najaar hebben 18 teams gestreden om het 
kampioenschap; drie teams minder dan in 2021. Er zijn vier teams kampioen geworden.  
 
KNLTB Toernooien 
Dit jaar heeft de vereniging drie open toernooien aangeboden. Van 23 juni t/m 26 juni vond het  
TennisDirect Flora enkelspel en gemengd dubbel plaats. Er waren 62 inschrijvingen en er is gestreden 
in 14 onderdelen. Een week later vond het TennisDirect Flora dubbeltoernooi plaats. Met 112 
inschrijvingen was de opkomst vrij goed. Van 26 augustus t/m 28 augustus vond het Flora Dubbel-
Mix toernooi plaats. Met 119 inschrijvingen in 9 onderdelen was dit het best bezochte toernooi van 
2022.  
 
Tennisgerelateerde (club)activiteiten 
Ondanks de jaarronde opening van ons park, vond op 27 maart de officiële seizoensopening plaats 
met een clinic van 2R-Sports. Op 4 april is de TVB Clubladder gestart. Dit jaar was het mogelijk om 
zowel voor de singels als voor de dubbel mee te spelen. Net als in 2021 is bij de heren Menno Burger 
als eerste geëindigd en bij de dames was Simone Markus de beste. Zij zijn dan ook Clubkampioen 
2022 geworden. Laura en Peter Endeveld zijn als eerste geëindigd in de dubbelladder. Op 10 oktober 
is de wintereditie van de clubladder gestart. In tegenstelling tot vorig jaar kon het 
OranjeBitterBallentoernooi, het Generatietoernooi en het Clinic & BBQ toernooi dit jaar wel zijn 
doorgang vinden. De Mannendag, die gepland stond op 11 juni, is verplaatst naar 11 november en 
was een succes. De trainingen en clinics werden dit jaar weer verzorgd door Tennisschool 2R-Sports.   
 
Niet-tennisgerelateerde (club)activiteiten 
Op zaterdag 26 november vond weer een nieuwe editie van de PubQuiz plaats met het thema “Puur 
Hollands Feestje”. De pubquiz zat met 12 teams helemaal vol en was een groot succes.  
 


