
Jaarverslag padelcommissie 2022 

Hierbij het eerste jaarverslag van de kersverse padelcommissie van BTC. Nadat eind 2021 de twee 

padelbanen in gebruik konden worden genomen is 2022 het eerste padeljaar bij BTC. De 

padelcommissie zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen bij BTC. Om padel te stimuleren zijn we 

begonnen met allerlei activiteiten voor de leden, zoals de padel toss van de zomer op zondag in 

samenwerking met TP Meerzicht. De wekelijkse toss avonden op dinsdag, het padeltoernooi tijdens 

de Vermeulen Open Bentlanden, de KNLTB padelcompetities, de clubkampioenschappen padel en de 

interne padel wintercompetitie.  

Hugo Hoek is geslaagd voor zijn examen Verenigingstoernooileider en Verenigingscompetitieleider. 

Hij is nu gecertificeerd om het Vermeulen Open Bentlanden toernooi en de KNLTB competities in 

voorjaar, zomer, najaar en winter te organiseren.  

Voor de padelbanen zijn wissers en kunststof harken aangeschaft. Naast de algemene afhangregels 

voor tennis en padel hebben we  aanvullende regels voor het spelen op de padelbanen opgesteld:  

• Op doordeweekse avonden van maandag tot en met vrijdag van 19 tot 23 uur kan alleen 

worden gereserveerd op de hele uren. Zo ontstaan er geen ongebruikte halve uren en 

kunnen we de padelbanen maximaal benutten. 

• Probeer op drukke tijden altijd met 4 personen te spelen. Het is toegestaan om op een baan 

waar twee personen staan te vragen of je mee mag doen, want padel is een spel voor 4 

spelers. Je kunt ook op een baan met 2 spelers later bijboeken. 

• Om de kwaliteit van de blauwe padelvloeren hoog te houden is het belangrijk dat er wordt 

gesleept na afloop van elke padelactiviteit. (Geldt uiteraard ook voor de tennisbanen) 

• Vergeet niet het hek achter je dicht te doen aan de kant van de weg als je daar een bal bent 

gaan halen. 

• Langs de banen staan wissers waarmee je de wanden droog kunt maken. Dat zorgt voor 

meer spelplezier. Helaas heeft wissen geen zin bij vochtig weer in de avond. Dan blijven de 

wanden nat. Het kan wel helpen na een regenbui of ’s morgens om het droogproces te 

versnellen. 

• Er staan ook kunststof harken bij de banen. Daarmee kun je de bladeren verwijderen voordat 

je gaat spelen. 

Hieronder een korte toelichting op alle activiteiten in 2022: 

Opening padelbanen en 50 jarig jubileum op 2 april 

De feestelijke opening van de padelbanen en het jubileum dat al twee jaar was uitgesteld vanwege 

corona kon eindelijk gevierd worden. Op vrijdag en zaterdag in alle vroegte is door veel vrijwilligers 

hard gewerkt om er een mooi feest van te maken. Jubileumvlaggen, ballonnenboog en 

ballonnentrossen, plantenbakken, marktkraampje, feesttent en muziekinstallatie maakten de 

aankleding van het park compleet. Ook het weer werkte gelukkig mee: na de sneeuw van vrijdag 

scheen gelukkig de zon. 

Vanaf 10.30 uur waren alle genodigden welkom. Besturen van diverse omliggende 

tennisverenigingen kwamen ons feliciteren en ook sponsoren waren aanwezig. Er was voor iedereen 

koffie met gebak. Om 11 uur begon het officiële gedeelte: 

• Onze voorzitter, Aad Arens, bedankte namens het bestuur alle vrijwilligers die meegeholpen 
hebben aan het realiseren van de padelbanen en het organiseren van de opening, de 



stichting Sport en Cultuur voor hun financiële ondersteuning en de gemeente voor het 
beschikbaar stellen van de groenstrook en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.  

• Heel bijzonder was de aanwezigheid van Arnold en Hanneke van der Zwet. Zij stonden op de 
ledenlijst van 1971. Arnold is nog steeds lid bij BTC. Deze leden van het eerste uur 
presenteerden een mooie fotocollage waarop de historie van BTC te zien is. De fotocollage is 
gemaakt door Sandra Reumer en krijgt een prominente plaats in ons clubhuis. 

• Wethouder Kees van Velzen van de gemeente Alphen aan den Rijn, zelf woonachtig in 
Benthuizen, feliciteerde ons met de uitbreiding van het park. De padelbanen zorgen voor 
toekomstbestendigheid van de club. De gemeente is blij met ons initiatief: Het zorgt voor 
levendigheid in de dorpskern Benthuizen en zet meer mensen aan tot sport en bewegen. 

• Gijs Peelen bracht als derde spreker namens de KNLTB de felicitaties over en overhandigde 
aan Aad een jubileumbord. Ook dat bord krijgt een mooi plekje op ons park.  

 Na de officiële opening en een fotomoment met de drie sprekers en de oud-leden kwamen 

topspelers Sven Boele, Miquel Verhagen, Paula Anthonijsz en Kimberley van Rijn de baan op. Zij 

verzorgden een mooie padelshow. Leden die zich hadden ingeschreven kregen daarna van Miquel en 

Sven een padelclinic.  

Om 13 uur ging het jubileum padeltoernooi van start. Tijdens het toernooi deelde de barcommissie 

broodjes en hapjes uit rondom de banen en klonk er Spaanse muziek. Er werd gespeeld in vier 

poules. Om 17.30 uur werden alle deelnemers door Aad naar voren geroepen en kreeg iedereen een 

prijs mee naar huis. De winnaars waren: 

• Poule Chiquita: Sebastiaan en Reinier Vollenga 
• Poule Vibora: Paul Voorduin en André Koster 
• Poule Bandeja: Roland Pijl en Steffen 
• Poule Powersmash: Tijmen de Gelder en Jeroen Briede 

Het was een gezellige en geslaagde dag. Alle vrijwilligers bedankt voor al het werk dat jullie hebben 

verricht om van deze opening en jubileumdag een succes te maken! 

Padeltrainingen (gehele jaar door) 

Trainer Allard Schaap verzorgt de padellessen bij BTC. Afgesproken is dat hij op doordeweekse 

avonden alleen op woensdagavond van 19-22 uur op 1 padelbaan training geeft, zodat er voldoende 

ruimte overblijft voor leden om vrij te spelen. In overleg met het bestuur is tijdelijk uitwijken 

mogelijk.  

Padel Toss op zondag in samenwerking met TP Meerzicht (juni tot en met augustus)  

De appgroep ‘zondag padel toss herenonderling’ is in het leven geroepen om de heren die om de 

week heren onderling tennis spelen te motiveren op de andere zondag te komen padellen. Dat 

initiatief is niet gelukt. Daarvoor is vanuit de heren te weinig animo, hoewel daar eerst wel om werd 

gevraagd. De toss app bestaat nog wel en daarin staan 42 leden aangemeld. Deze app groep wordt 

nu gebruikt om alle activiteiten voor padel aan te kondigen en vervangers te zoeken voor de padel 

toss op dinsdag als dat nodig is. Mensen kunnen elkaar ook via deze app opzoeken om vrij te spelen. 

Daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt.  

Om het initiatief in de zomermaanden nieuw leven in te blazen organiseerde BTC als een soort proef 

deze zomerperiode samen met Tennis en Padel Meerzicht de King of the Court padel (toss) op 

zondag. De ene keer speel je bij TP Meerzicht op de 5 indoor padelbanen en de andere keer bij 



Benthuizen op onze 2 padel buitenbanen. Als je bij TP Meerzicht speelt betaal je 5 euro. Bij BTC is de 

deelname voor BTC leden gratis en betalen deelnemers die via TP Meerzicht meedoen 5 euro.   

Hoe werkt het? Er wordt anderhalf uur gestreden om de plek op baan 1 te bemachtigen. Om het 

kwartier wordt er gewisseld. Sta je op dat moment op voorsprong dan schuif je een baantje omhoog. 

Als je een wedstrijd verliest, ga je een baantje omlaag. Maar niet getreurd: er worden in totaal 6 

potjes gespeeld van een 15 minuten. Je wisselt per 15 minuten van partner. De twee teams die op 

het einde op baan 1 terechtkomen, spelen nog een finale voor de hoofdprijs. Dus wie weet ga je met 

de kroon naar huis! Bij BTC wordt er vanwege de beschikbaarheid van slechts 2 banen een toss 

georganiseerd. Iedereen die beginner of een gevorderde padelspeler is kan meedoen. 

De activiteiten vonden plaats op zondag bij BTC van 11-14 uur en op zondag bij TP Meerzicht van 12-

14 uur. De data: 12 juni TP Meerzicht, 19 juni BTC, 26 juni TP Meerzicht, 3 juli BTC, 10 juli TP 

Meerzicht, 17 juli BTC, 24 juli TP Meerzicht, 31 juli BTC, 7 augustus TP Meerzicht, 21 augustus TP 

Meerzicht. 

De animo voor deze activiteit in de zomervakantie viel wat tegen. Het doel was om vanwege de 

rustige vakantiemaanden de deelname door samenwerking met TP Meerzicht te verhogen. Dat is op 

kleine schaal wel gelukt. Maar het kostte moeite om voldoende deelnemers te enthousiasmeren. 

Ook zijn maar weinig deelnemers via TP Meerzicht mee gaan doen bij BTC. En andersom zijn maar 

weinig leden van BTC deel gaan nemen bij TP Meerzicht. Iedere week deden gemiddeld 8 tot 16 

mensen mee aan deze activiteit. Dat succes was vooral te danken aan veel direct werven binnen het 

eigen netwerk. We hebben daarna besloten het initiatief stop te zetten. Argument daarvoor is ook 

dat het de interne herenonderling en/of damesonderling in de weg zit. De interne padel 

wintercompetitie die in november 2022 is gestart moet de toss activiteit op zondag vervangen.  

Padel Toss op dinsdagavond (gehele jaar door) 

De padeltossavond op dinsdag is een groot succes. De appgroep ‘dinsdag padel toss BTC’ bestaat nu 

uit 98 leden. Wekelijks zijn van 19 tot 22 uur op dinsdag de beide padelbanen geblokkeerd voor de 

tossavond. Leden melden zich via de app aan voor zondag voorafgaande aan dinsdag. Karen van 

Drimmelen deelt dan op zondag of maandag de toss in en zet de indeling op de app. De tossavonden 

zijn goed bezet en met mooi weer bijna altijd vol (maximaal 24 deelnemers). Je ziet bij slecht weer in 

de wintermaanden wel dat de betere padellers zich niet meer aanmelden, maar elders binnen een 

padelbaan huren. Maar dan is er nog steeds een bezetting van 16 personen.  

Doel van de tossavond is dat mensen elkaar leren kennen, nieuwe padelafspraken maken en hun 

draai vinden op de club.  De appgroep wordt gebruikt om informatie over padelactiviteiten te delen. 

Leden maken weinig gebruik van de appgroep om afspraken met andere leden in te plannen.  

KNLTB Padel competitie (najaar en winter) 

BTC doet ook mee aan de KNLTB padelcompetitie. In het voorjaar en in de zomer heeft BTC nog geen 

teams ingeschreven. We waren toen nog aan het opstarten. In het najaar en in de winter was het wel 

mogelijk om mee te doen aan de KNLTB competitie. Vanaf 2023 is het mogelijk om in te schrijven 

voor alle vier de KNLTB competities gedurende het hele jaar.  

KNLTB Najaarscompetitie: Met 4 teams op de vrijdagavond en 1 team op de zondag was Benthuizer 

TennisClub met een mooi aantal teams vertegenwoordigd in de KNLTB najaarscompetitie. Op de 

eerste twee vrijdagen viel het weer nog wat tegen, maar op de andere dagen was het over het 

algemeen heerlijk om te spelen. De resultaten waren ook heel aardig:   

• Op de vrijdag wist het 1e team een mooi gedeeld 2e plek te bemachtigen in de 4e klasse. 



• Het 2e team, helaas geteisterd door blessures, kwam een paar punten te kort voor het 

kampioenschap. Maar toch een verdienstelijke 2e plaats in de 5e klasse.  

• Het 3e wisselde de verliespartijen en winst goed af. Een 4e plek in de 6e klasse als gevolg.  

• Het 4e team werden verdienstelijk 3e, 1 tegenstander bleek helaas een maatje te groot, 

maar al met al toch een goede score in de 6e klasse.  

• Het team op de zondag kwam uiteindelijk, mede door een opgave tijdens een wedstrijd, 2 

punten te kort voor het kampioenschap. Erg jammer voor dit jonge enthousiaste team. 

Hopelijk hebben ze volgend jaar iets meer geluk. 

KNLTB wintercompetitie: Op 11 november 2022 is er namens Benthuizer TennisClub 1 team met de 

wintercompetitie gestart op vrijdagavond. Deze competitie is nog gaande. De wedstrijden worden in 

november 2x, december 1x, januari 2x en februari 2x gespeeld op de vrijdagavond.  

Vermeulen Open Bentlanden Padel Toernooi (12 tot en met 21 augustus 2022) 

Voor het eerst dit jaar organiseerden wij het Vermeulen Open Bentlanden Padel Toernooi in 

samenwerking met Tennis en Padel Meerzicht. Dit is een groot succes geworden met 83 

inschrijvingen en 154 spelers. Veel bekende gezichten, oud tennissers en oud leden, en ook veel 

nieuwe deelnemers uit de hele regio hebben meegedaan. Het was leuk om te zien dat auto’s, fietsers 

en wandelaars op de Bentwoudlaan stopten om te kijken naar onze wedstrijden. 

 

Het padel toernooi bestond uit 5 onderdelen waar in poules begonnen is en daarna een afvalschema 

om de winnaar te bepalen. De winnaars van het padeltoernooi zijn: HD4/5 Rene van Baren/Anton 

van Dijk, DD6/7 Stefanie Baars/Peggy Tijsma, HD6/7 Christiaan van Halewijn/Jeroen van der Helm, 

GD6/7 Melissa Bruins/Sander Klaij, D8/9 Marco Hesemans/Chris Rog. 

Clubkampioenschappen padel (1 tot en met 11 september 2022) 

De eerste clubkampioenschappen padel zijn gespeeld. Een mooi deelnemersveld van 50 personen is 

met elkaar de uitdaging aan gegaan, om de eerste padel clubkampioen van BTC te worden.                

In 3 verschillende categorieën: dames dubbel, beginners heren dubbel (HD-B) en de (licht) 

gevorderden heren dubbel (HD-A): 

• Bij de dames, na een zeer spannende eindstrijd, bleken uiteindelijk Tirza  de Jager en Roxy 

Reumer de sterkste.  

• Bij de heren B (beginners) zijn uiteindelijk, ook hier na een mooie 3 setter, de gebroeders 

Postma tot winnaars gekroond.  

• In de A categorie bij de heren zijn Mike Goedraad en Hugo Hoek de clubkampioenen 

geworden. sportief succes voor deze heren, beide finales werden uiteindelijk gewonnen.   

Alle winnaars kregen naast een tegoedbon ook een padelles van Allard Schaap. 

Interne padel wintercompetitie op zondag (20 november 2022 tot en met eind maart 2023) 

Op zondag 20 november zijn we van start gegaan met de eerste interne padel wintercompetitie 

waarin 15 teams de strijd met elkaar aangaan verdeeld over 2 poules. Inmiddels zijn er heel wat 

wedstrijden gespeeld. Het weer zit tegen. Veel wedstrijden zijn uitgesteld en moeten nog worden 

ingehaald. Ook vergeten deelnemers de uitslagen door te geven aan Roland Pijl, organisator van de 

interne wintercompetitie.  

Als alle wedstrijden gespeeld zijn gaan we voor deel 2 van de wintercompetitie een nieuwe indeling 

maken, waarbij de teams die als hoogste geëindigd zijn in de B poule promoveren naar de A poule en 

de laagst geëindigde teams in de A poule degraderen naar de B poule. Deel 2 van de competitie start 

op zondag 29 januari 2023.  



De interne padel wintercompetitie dient als vervanging van de minder goed bezochte toss op zondag 

in de zomermaanden. Het is een proef. Bij positieve reacties zullen we een dergelijk initiatief volgend 

jaar ook aanbieden. Dit kan ook nog in de vorm van een ladder. 

Overige activiteiten en PR 

Padelclinicweek: Trainer Allard Schaap organiseerde eind maart de padelclinicweek met het doel 

nieuwe leden te werven. Voorafgaand hebben we een flyer bijgevoegd in het Streekblad, dat huis 

aan huis wordt verspreid. De flyer leverde niet direct veel mensen op die aan de clinic hebben 

meegedaan. Toch zorgde de flyer voor informatie en bekendheid over de padelbanen bij BTC.  

Bloembollentoernooi: In het voorjaar, eerste weekend van april, was er samen met de 

tennisactiviteit het padel bloembollentoernooi. Jong en oud speelde samen in een gezellige sfeer en 

er was voor iedereen na afloop een bakje bloembollen. 

Zomerlidmaatschap: Het zomerlidmaatschap was dit jaar geldig voor padelspelers. In juni, juli en 

augustus konden nieuwe leden tegen gereduceerd tarief lid worden. Daarna kregen ze een 

aanbieding voor de rest van het jaar om lid te blijven. De zomerleden konden ook deelnemen aan de 

padelactiviteiten, waaronder de toss op zondag en dinsdagavond.  

Alle wervingsacties en het open zicht voor auto’s, wandelaars en fietsers vanaf de weg op de 

padelbanen die voortdurend in gebruik zijn zorgden op 1 december 2022 dat BTC het 100ste padellid 

mocht verwelkomen. Precies een jaar na aanleg en het in gebruik nemen van de padelbanen is dat 

zeker een groot succes.  

 

De padelcommissie: Hugo Hoek, Roland Pijl, Arvid Kamphuis en Karen van Drimmelen 


