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ediToriAl
Het is een zondag van september 1977. Ik ben 16 jaar en sta in de finale van de 

herenenkel D. Veel te vroeg wakker en bloednerveus op weg naar de Manege waar 

de finales gespeeld worden. Ik heb al zes wedstrijden (schema 128!) gewonnen 

maar dit wordt verreweg de belangrijkste. Ik meld mij bij de wedstrijdcommissie 

en wordt verwelkomd door Ciel Overes. Zij stelt mij gerust, wat een lieve vrouw 

is dat toch. Wij mogen al snel de baan op, immers zoals altijd spelen wij, de  

D-categorie, de eerste ronde van de dag. 

Mijn tegenstander is Ruud van Duijn, jawel de vader van... Hij is een stuk ouder,  

wat mij in eerste instantie een voordeel lijkt, toch? Hoewel het in mijn geval 

niet eenvoudig is, maak ik mij voordat ik hem een hand geef wat breder. Ciel 

stelt ons voor aan de umpire. Met z’n drieën lopen wij de trap op naar baan 3. 

Op de baan eerst een praatje van de umpire. Ik hoor hem wel maar neem niks 

in mij op. Ik probeer mijn handen stil te houden als ik naar de baseline loop 

voor het inspelen. Rustig aan hou ik mezelf voor, ga eerst maar eens kijken wat je  

tegenstander kan. Hij heeft een lastige backhand slice maar ook een forehand in 

dezelfde greep!! Kijk dat is mooi, daar heb ik wat aan. Ook zijn service is gelukkig 

niet veel beter dan de mijne. Ik win de toss en kies service. Laat nooit zien dat je 

geen zelfvertrouwen hebt, 

houd ik mezelf voor. Op 

30-30 hoor ik de umpire  

ineens voetfout en dubbel fout roepen. Wat is dit nu? Ik besluit het volgende punt 

wat naar achteren te gaan staan, gevolg nog een dubbele fout. Lekker, binnen  

2 minuten 1e servicegame verloren en meteen achter. Ik loop naar mijn stoel en 

kijk wanhopig naar mijn moeder, veel meer toeschouwers waren er niet. Zij doet 

wat alle goede moeders doen, kijken alsof alles wel goed komt. Ze heeft gelijk. Ik 

win de wedstrijd met 6-4 en 7-5. Ik ben de ATK kampioen! 

‘s Middags de hele tijd belangrijk lopen doen en kijken naar de B-finale op 

baan 1, Rene Boers tegen Joost van de Marel. Zo, die zijn wel heel goed! Dan de  

prijsuitreiking. Uit handen van Bert Vos ontvang ik de wisselbeker en zie er de 

namen op staan. Mijn liefde voor de ATK is geboren. In totaal heb ik al 35 maal 

meegedaan aan dit prachtige toernooi. Dit magazine staat vol met verhalen over 

de ATK. Ik vond het prachtig om deze verhalen, samen met Maureen Post op 

te schrijven. Dit alles omlijst met prachtige foto’s van Rien Hokken en prachtig 

weergegeven door de mensen van Dunique. Ik hoop dat u er net zoveel plezier 

aan beleeft.
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oude commissie 
woord 

Met een tevreden gevoel neemt de commissie onder leiding van Ernst Jasper afscheid. 

Ongeveer tien jaar lang hebben Marianne Heemskerk, Jan de Jong, Ingrid Bakker en John Nijst 

meegeholpen aan het grootste tennistoernooi van Apeldoorn.

Geïnterviewd door Han Blijleven

Waarom heb je destijds gekozen voor de ATK commissie?
Ingrid: Ik werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Manege  
gevraagd door Ernst. Zijn vraag kwam op het juiste moment.  
Ik had twee jaar daarvoor afscheid genomen van de overkoepelende 
Apeldoornse tennisschool (het I.W.T.) en had zin in iets nieuws.

Jan: Ik werd gevraagd door Bert Vos. Na het organiseren van het 40 
jarig ATK jubileum op Vego, ben ik de financiën gaan doen bij de 
ATK. Voor mij een logische stap, ik hou namelijk van organiseren 
en van tennis.

John: Ik was in 2005 de bondsgedelegeerde van de ATK en kon in 
de keuken kijken. Ik vond dat het beter kon en dan moet je het niet 
alleen bij praten houden maar ook doen. 

Marianne: Ik werd benaderd door Bert Vos, die voorzitter was van 
de vorige commissie. Het leek mij een uitdaging om de taak van Ciel 
Overes over te nemen, die het 25 jaar met zo veel plezier, enthousi-
asme en inzet had gedaan.

Waar ben je het meest trots op?
Ingrid: Wij hebben goed als een team samengewerkt. Ik heb  
geprobeerd de kennis van het jeugdtennis vanuit de I.W.T. periode 
te gebruiken. Verder was ik verantwoordelijk voor de prijzen.

Jan: Ik heb het financiële gedeelte overgenomen van Jan Bruins. 
Voor mij was de invoering van de automatische incasso wel een 
mijlpaal.

John: Over de logistieke verbeteringen, dus het hele traject van 
inschrijvingen en planning van wedstrijden. Het invoeren destijds 
van Jotoplan en de verenigingen hierover voorlichten zijn dingen 
waar ik achteraf wel tevreden over ben.

Marianne: Dat de ATK na 50 jaar nog steeds actief is. En dat alle 
verenigingen zo goed met elkaar samenwerken en hun steentje bij-
dragen om er elke keer weer een succes van te maken.

Welke ATK gebeurtenis heeft de meeste indruk op je  
gemaakt?
Ingrid: Wij hebben de finales georganiseerd op alle parken van 
Apeldoorn en ook gezien hoe verschillend ze zijn. Verder is de 
jaarlijkse uitreiking van de aanmoedigingsprijs iets wat mij erg  
aanspreekt.

Jan: Wij hebben nog wel eens wat brandjes moeten blussen.  
Kinderen, tegenstanders en ouders die boos op elkaar waren. 
Meestal brachten wij die mensen een dag na de wedstrijd bij elkaar. 
Vaak bleek dat na nachtje slapen de scherpe kantjes er wel vanaf 
waren en konden wij de zaak oplossen.

John: Ik kan niet iets noemen wat eruit springt. Het feit dat wij  
altijd mazzel hebben gehad met het weer is iets wat mij nu te  
binnen schiet.

Marianne: Niet iets in het bijzonder. Wel elk jaar de gezonde 
spanning die je voelt oplopen gedurende de 2 speelweken met als  
hoogtepunt het finaleweekend; de weersverwachting iedere keer 
bekijken, blijft het droog? En hebben we wel aan alles gedacht? 

Wat zou je de nieuwe commissie willen meegeven?
Ingrid: Jonge mensen zijn belangrijk. Wij hebben veel dingen  
geprobeerd om de inschrijvingen te stimuleren en zijn een beetje 
door onze ideeën heen. Moet het toernooi korter of is het tijdstip 
niet goed? Er is genoeg om over na te denken.

Jan: Misschien moet er kritisch gekeken worden naar het aantal  
categorieën met als uitgangspunt dat het toernooi aan de ene 
kant een gezelligheidstoernooi is en aan de andere kant een echte 
Apeldoornse tenniskampioen moet opleveren.

John: Ik wens de nieuwe commissie toe dat ze veel plezier met  
elkaar hebben. Verder ben ik benieuwd of de ATF weer nieuw leven 
ingeblazen kan worden. De sleutel ligt bij de verenigingen zelf!

Marianne: Ik heb gemerkt dat de nieuwe commissie zit te popelen 
om het over te nemen en wens ze dan ook heel veel succes toe. Het 
zijn allemaal echte tennisliefhebbers en dat is de spirit die je nodig 
hebt. De ATK is een prachtig jaarlijks terugkerend evenement in 
Apeldoorn en daar mogen wij ook best trots op zijn. Laat dit nog 
heel lang voortduren!

interview

Remco Schreurs, John Nijst, Jan de Jong, Ingrid Bakker, Marianne Heemskerk, Ernst Jasper
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Een belangrijk item in de 
tijd van het houten racket. 
Gebruikte je deze niet, liep je 

de kans dat je racket na een 
winter op zolder volledig was 
krom getrokken!

RacketspannerR

vroeger 
kon 
je 
niet
ZonDer

dingen waar we dol op zijn

De nieuwe ATK commissie is nog niet helemaal 

volledig. Toch staan er al mensen te trappelen om

aan de slag te gaan. Wij spreken met Berry van 

Schaik, Anita Blijleven en Maureen Post.

 nieuwe commissie 
 grootste 

tennistoernooi
ApeldoornGeïnterviewd door Han Blijleven

Waarom heb je ervoor gekozen om de Apeldoornse tennis-
kampioenschappen te gaan organiseren?
Berry: De ATK is een toernooi met 50 jaar historie, waar ik zelf 
goede herinneringen aan heb. Een uniek toernooi in Nederland, 
waaraan alle Apeldoornse verenigingen deelnemen. Een toernooi 
met verleden, maar ook toekomst. Ik beleef veel plezier aan het  
organiseren en het bij elkaar brengen van mensen. Ik kom al jaren 
bij alle verenigingen en ken veel mensen. Voor de ATF en ATK kan 
ik hier goed gebruik van maken.

Anita: Het moest van Han. Nee, zonder gekheid, ik vind dat wan-
neer je, zoals ik, al dertig jaar meedoet met de ATK er een moment 
komt dat je iets wilt terugdoen.

Maureen: De ATK is een mooi evenement waar alle verenigingen 
bij betrokken zijn. Daarbij komt dat ik enige ervaring heb met  
organiseren van toernooien.

Wat zie je als je voornaamste taak?
Berry: Ik zie als belangrijkste taak het bevorderen van de samen-
werking van de verenigingen, waardoor we binnen het Apeldoornse 
tennis meer gaan samenwerken, beter kunnen inspelen op de ver-
anderingen, kosten omlaag kunnen brengen en samen sponsoren 
kunnen vastleggen. Het staat of valt echter met de betrokkenheid 
van vrijwilligers en verenigingsbesturen.

Anita: Een grotere betrokkenheid van heel tennissend Apeldoorn. 
Verder heb ik het gevoel dat de nadruk nu wat teveel ligt op de 30+ 
categorie.

Maureen: Ik ben het wel met Anita eens. Ik zou graag willen dat 
de ATK weer meer gaat leven en dat tennissers weer enthousiast 
worden om mee te doen. 

Wat is je ultieme ATK moment?
Berry: Baan 4 op TV de Maten. Met Maurice Weber tegen Jeroen 
van Woudenberg en Willem Rutgers. Willem had ons bij herha-
ling verzekerd dat we tegen de aankomende kampioenen speelden. 
Onze 6-1, 6-1 overwinning zal mij altijd bijblijven. En Willem ook...
        
Anita: Ik was 14 jaar en speelde met Tanja Reinders in de dames-
dubbel E op de Maten. De wedstrijd duurde 3,5 uur en om 22.00 uur 
kwamen wij van de baan. Mijn ouders wisten weinig van tennis en 
waren woedend! Je kon in die tijd niet zomaar naar huis bellen en 
vertellen dat het wat later werd.

Maureen: Ik stond voor het eerst in de finale single. Het was op 
Ugchelen en ik moest tegen Pascalle Sangers. Een dag voor de finale 
kreeg ik enorme pijn in mijn rug wat later een hernia bleek te zijn. 
Ik wilde de wedstrijd niet opgeven want voor ons beiden was het 
de eerste keer in een single finale en dat vond ik rot voor Pascalle. 
Pascalle speelde een prima wedstrijd en won dik verdiend de partij.

Maureen Post, Berry van Schaik en Anita Blijleven

interview
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De Grondlegger 
Mijn vader Jan is de grondleg-
ger van de Apeldoornse Tennis-
kampioenschappen, vertelt Wil 
Heemskerk enthousiast in zijn 
Racketcentre Kerschoten. Begin 
zestiger jaren had je drie tennis-
verenigingen namelijk Quick, 
de club van de ondernemers, 
Daisy, de club van doktoren en 
militairen en Malkenschoten 
(later Vego), de club van het 
volk. Mijn vader was als ten-
nisleraar en als beheerder van 
Malkenschoten de enige profes-
sional op het gebied van tennis 
binnen Apeldoorn en hij start-
te in 1962 met de Apeldoornse 
tenniskampioenschappen. 
Eigenlijk deed hij dit om het  
tennisseizoen wat te verlen-
gen en om zo wat meer geld 
te verdienen. 
 
De finales werden in 1962 ge-
speeld op de banen van Malken-
schoten en het was eigenlijk al 
meteen een succes. Men speel-
de in de weekeinden van okto-
ber in drie categorieen, te weten 
de A, B en C categorie. Mijn  
vader kon niet geweldig goed  
samenwerken en maakte de 
wedstrijdplanning in zijn een-
tje. Het was in die tijd heel  
gewoon dat je op een zaterdag 
wel zes keer moest spelen en dan 
ook nog op verschillende parken.  

 
Eind zestiger jaren kreeg mijn 
vader van de KNLTB te horen 
dat hij de Apeldoornse kampi-
oenschappen niet meer als pro-
fessional mocht organiseren. 
Gelukkig nam Theo de la Bey 
het stokje over en was de conti-
nuïteit gewaarborgd.  

Harald Klapproth
In 1967 is de Harald Klap-
proth bokaal in het leven  
geroepen. Harald was de eerste 
Apeldoornse tenniskampioen 
en daarnaast een flamboyante 
man. Hij is in 1966 op veel te 
jonge leeftijd overleden. 

De Sterspeler
Als je naar de winnaars in de be-
ginjaren kijkt, wordt het al snel 
duidelijk dat Ton Robbers in 
de begintijd de scepter zwaai-
de. Niet zo vreemd, ik was in 
die tijd de enige A speler van 
Apeldoorn, zegt Ton. Ik ben 
in totaal zes keer Apeldoorns  

tenniskampioen geweest. Daar-
na heb ik twee jaar niet mee 
kunnen doen omdat ik de ziek-
te van pfeiffer had. Ik herinner 
mij ook nog een jaar, het was 
geloof ik in 1969, dat er een rel 
ontstond. Daisy had in die tijd 
verreweg de beste spelers. De 
commissie maakte een zodani-
ge poule indeling dat de finale 
in de A klasse geen volledige 
Daisy aangelegenheid zou wor-
den. Hier waren wij absoluut 
op tegen, immers de ene poule 
was veel sterker dan de ande-
re. Hierop hebben wij besloten 
ons terug te trekken. Dat was 
het jaar dat Hans Groesbeek de 
kampioen werd. Ondanks dit 
relletje heb ik altijd met heel 
veel plezier de ATK gespeeld.  
Ik vond het altijd prachtig om 
voor veel mensen te spelen. 
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Klapproth 
de eerste 
Apeldoornse 
tennis-
kampioen 
was?

Harald Klaproth was de eerste Apeldoornse 
tenniskampioen en daarnaast een 
flamboyante man. Hij is in 1966 op veel te 
jonge leeftijd overleden.  
 
In 1967 is de Harald Klapproth bokaal in  
het leven geroepen.
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Tennisvereniging 

Waar staat de tennisvereniging voor? 
Tennisvereniging Beekbergen is een gezellige intieme 
kleine vereniging, waar recreatief tennisspel hoog in 
het vaandel staat. De vereniging beschikt over een 
uitermate fraai gelegen landelijk tennispark met een 
gezellig clubhuis en groot buitenterras. Er zijn ruime 
parkeermogelijkheden. 

Op het park liggen 2 kunstgrasbanen en 4 EasiClay 
banen. Deze banen hebben de speeleigenschap van gravelbanen en 
zijn nagenoeg het gehele jaar door bespeelbaar. Tennisvereniging 
Beekbergen is de ultieme plek om te ontspannen en staat garant 
voor plezier in de tennissport en er zijn voorzieningen voor 
kinderen om te spelen.

Waarom bent u voorzitter geworden?
Om samen met andere enthousiaste jeugdige bestuursleden een 
mooie club voort te zetten.

Waarom moeten Apeldoornse kinderen tennis  
kiezen als hun eerste sport?
Tennis leent zich om enkel te spelen, waardoor je dus op jezelf 
aangewezen bent. Maar kan ook in teamverband worden gedaan 
(competitie of het dubbelspel). Tennis is een sportieve sport waar-
bij het sociale element erg van belang is. Veel contact tijdens de 
uitoefening en sociaal contact voor en na de wedstrijd.

Hoe belangrijk zijn de Apeldoornse Tennis
kampioenschappen voor Apeldoorn in het  
algemeen en voor uw vereniging in het bijzonder?
De ATK zet het tennis in Apeldoorn op de kaart. Een buitengewoon 
groot kampioenschap, waardoor er weer flink wat mensen op de 
verenigingen komen, wat uiteraard ten goede komt van de 
baropbrengst. Daarnaast een uitstekende gelegenheid om met 
andere tennissers van andere parken in contact te komen.

Is er in Apeldoorn ruimte voor 10 tennisverenigingen? 
Ja dit wordt al jaren bewezen.

Naam vereniging    T.V. Beekbergen

Oprichtingsdatum 1978

Aantal leden 300-350

Aantal banen 2 grasbanen en 4 easiclay

VoorzITTer 
GerWIn 

VInk

       Tennisvereniging

Beekbergen  

Tennisvereniging 
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Dít zijn 
Cijfers

De hardste service staat op naam  

van de Australiër Samuel Groth.  

Hij sloeg in mei dit jaar een service 

van 263 kilometer per uur.

Tijdens de ATK  

worden er in totaal 860  

tennisballen gebruikt.

Het grootste tennisstadion is dat van 

Flushing Meadow in New York. 

Het Arthur Ashe Stadion biedt plaats 

aan 23.000 toeschouwers.

 

De oudste deelnemer van de ATK 

2011 was Ellen van Poelje. 

Zij was ten tijde van het 

toernooi 75 jaar en 8 maanden.

De meeste aces in één  

wedstrijd staat op naam van 

de Amerikaan John Isner.  

Hij sloeg in zijn wedstrijd 

tegen Nicolas Mahut het 

ongelofelijke aantal 

van 113 aces.

In Apeldoorn zijn circa 5000 

actieve tennissers.

Tom van der Wiel en Erik 

Achterhuis hebben een 

periode het wereldrecord 

tennis in hun bezit.  

Op 14 en 15 juni 2008 

tennisten zij meer dan 27 

uur onafgebroken.

De jongste deelneemster aan de 

ATK 2011 was Simone Szovan. 

Zij was tijdens dat toernooi slechts 

6 jaar en 9 maanden oud!
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Dát is 
leukDoor Berry van Schaik

In de laatste set met 
7-5 winnen.

TopPlusFun toernooi 
en daarmee geld  

inzamelen voor een 
Apeldoorns goed 

doel.

Zelfspot
 

Voorzitter worden 
van de ATF.

ATK kampioen worden 
met Maurice Weber.

Weekendjes weg met 
mijn maten en mijn 
meisje.

Kijken naar een tennis-
wedstrijd van lex
overvelde vs jurgen 
ten hove.

Droge humor

Mensen betrekken en 
enthousiast maken bin-
nen de tenniswereld.

Mixen...
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jubileum
Programma

festiviteiten
ATK09.09 t/m 16.09

zondag 
9-9

14.00u - 16.00u
Open tennisdag
Bij alle Apeldoornse 
tennisverenigingen

donderdag 
13-9
20.00u

Receptie
Bij t.v. Vego

vrijdag 
14-9

START FINALEWEEKEND 
20.00u

Jeugddisco
Met DJ Stino

zaterdag 
15-9 
11.00u

NK Hardserveren

Tennisvereniging Vego, Tennispark Malkenschoten. Dubbelbeek 10, 7333 NJ Apeldoorn

zaterdag 
15-9 
22.00u

Feestavond
“Apeldoorn got talent” 

met muzikale 
omlijsting

zondag 
16-9 

hele dag
Finales ATK

Demonstratiewedstrijd 
met medewerking van
o.a. Sjeng Schalken

50 Jaar

ATK 19
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Tennis op topniveau! Daar sluit Boon zich graag bij aan. Wij genieten met u mee van 

de Apeldoornse tennis kampioenschappen. Een smashing service van topspelers, 

daar houden wij van. Op zoek naar smashing service in uw accountancy- of 

belastingzaken? Dan vindt u natuurlijk uw match in Boon.

C h r i s t i a a n  G e u r t s w e g  1  A p e l d o o r n    Te l e f o o n  0 5 5  5  4 9 8  5 0 0    i n t e r n e t  w w w . b o o n . n l

smashing
service 
&boon

78.00.142 Adv ATK.indd   1 24-07-12   15:06

Waar staat de tennisvereniging voor?
TC Ugchelen staat voor een actieve vereniging voor jong 
en oud, waarbij spelplezier en gezelligheid voorop staan, 
zowel voor de recreatieve tennisser als de competitie-
speler.
 
Waarom bent u voorzitter geworden?
Eerlijk gezegd omdat ik mij zorgen maakte over de toe-
komst van onze vereniging. Binnen het toen bestaande 
bestuur, bestonden al langere tijd vacatures en hadden 

nog zittende bestuursleden ook al terecht aangegeven ‘eens’ te 
willen aftreden. Na een proces van een jaar, waarin meedenkende 
enthousiaste leden werden gevonden, ben ik eind 2011 voorzitter
geworden. De bestuurslaag is nu weer aanzienlijk verjongd en het 
activiteitenniveau is omhoog gegaan met bestuurs- en kaderleden 
en andere vrijwilligers die vereniging en het tennis intrinsiek 
willen steunen.

Waarom moeten Apeldoornse kinderen tennis 
kiezen als hun eerste sport? 
Dit hoeft niet perse, mag natuurlijk wel vanwege de laag-
drempeligheid en relatief geringe aanloopkosten. De sport heeft 
alles in zich, zowel technisch, tactisch, individueel als in teamver-
band. Bewegen is goed voor iedereen en dit begint bij de jeugd.

Hoe belangrijk zijn de Apeldoornse Tennis
kampioenschappen voor Apeldoorn in het  
algemeen en voor uw vereniging in het bijzonder?
De ATK is een evenement van naam en hierdoor een goed plat-
form om de tennissport binnen Apeldoorn te promoten, hetgeen 
gezien de landelijke trend van dalende ledenaantallen belangrijk 
is. Daarnaast verstevigt de ATK mijns inziens de band tussen 
de Apeldoornse clubs en spelers onderling. De verdeling van de 
partijen over de verschillende parken is natuurlijk goed voor de 
inkomsten, maar bovenal ook voor de sportieve ATK participatie 
van de eigen leden als deelnemer en/of toeschouwer.

Is er in Apeldoorn ruimte voor 10 tennisverenigingen? 
Ja, de praktijk wijst dit namelijk al uit! Indien echter de sporttrend 
doorzet en steeds minder mensen willen tennissen, zijn samen-
werkingsverbanden onvermijdelijk met wellicht op termijn 
samenvoeging van verenigingen die geografisch bijeen liggen. 

Als Apeldoornse verenigingen hebben wij dan ook de gezamenlijke 
uitdaging om tennis actief te promoten en de Apeldoorners aan 
het tennissen te houden en te krijgen.

Naam vereniging    T.C. Ugchelen

Oprichtingsdatum 7 september 1982

Aantal leden 480

Aantal banen 7
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Voorzitter ATK
“Eind zestiger jaren werd ik 
door de heer De la Bey gevraagd 
commissie voorzitter te wor-
den van de ATK”, zegt Hans 
Groesbeek, inmiddels 75 jaar.  
 
Als speler had ik het toernooi 
in 1965 (in de finale van het 
jeugdtalent Gerard Reezigt) en 
in 1969 (van topfavoriet Tonny 
Robbers) gewonnen. Dus ik was 
geen onbekende in de tennis-
wereld.

Janny de Jong was mijn rech-
terhand. Zij had de tijd om zich 
volledig voor de planning van 
de wedstrijden in te zetten. Ver-
der werd ik geholpen door Gre 
Reezigt en Gerdien Wolven. Jan
Rooseboom was de penning-
meester en Ton Steenman was 
verantwoordelijk voor de PR. 

Toernooi groeit
Het toernooi begon te groeien. 
Begin zeventiger jaren steeg 
het aantal wedstrijden tot wel 
achthonderd partijen en die 
moesten allemaal handmatig 
gepland worden! Bij Janny thuis 
lagen de schema’s bezaaid over 
het tapijt.

Rivaliteit verenigingen
In mijn beginperiode waren er 
nog vijf verenigingen maar dit 
aantal groeide in de zeventiger 

jaren al snel naar de tien ver-
enigingen die wij nu nog steeds 
hebben. De rivaliteit tussen 
de verenigingen was, ik geloof 
meer dan nu, een issue. Met 
name die tussen Daisy en de an-
dere vier verenigingen staat mij 
nog bij. Ik weet dat Ruud Mees 
van Daisy daar nog een bemid-
delende rol in heeft gespeeld.

KNLTB
Het was een tijd waarin ik erg 
actief was binnen de tennis-
wereld. Als voorzitter van de 
Manege maar ook voor de ten-
nisbond heb ik diverse functies 
vervuld, zoals lid van de lan-
delijke commissie geselecteer-
de jeugd. Ik was ook de mede 
oprichter van het bekende  
faseplan, het selectie jeugd- 
programma van de KNLTB.

De laatste vijftien jaar ben ik 
voor de tenniswereld wat uit 
beeld geraakt en ben ik actief in 
de golfsport. Maar ik draag de 
ATK nog steeds een heel warm 
hart toe.
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Het aantal wedstrijden steeg tot wel 
achthonderd partijen. 

Vijf verenigingen groeiden snel uit naar 
de huidige tien verenigingen.
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De jeugdjaren
Ik kom uit Zuid en tenniste bijna vanzelfsprekend bij Vego. Ik begon 
op mijn 9e en kreeg les van Jan Heemskerk. Dagelijks was ik op de 
tennisbaan te vinden, samen met jongens als Rien Hokken, Ruud 
Kroon en Martin Willemsen. Als wij niet tennisten waren wij wel 
aan het toepen. In de zomervakantie was ik zelfs de groundsman.

De carrière
Mijn doorbraak was het moment dat ik in 1976 nationaal  
B-kampioen werd in Huizen. Ik besloot mijn studie op een lager 
pitje te zetten en werd semiprofessional. In die tijd speelde ik bij de 
Manege en kwam onder de hoede van Auke Dijkstra die ik al kende 
van de districtstraining op Papendal. Een geweldige tijd brak aan. 

Na afloop van de competitie, plande ik de hele zomer vol met 
A-toernooien. Soms speelde ik ook toernooien in Frankrijk en 
Duitsland maar Nederland was mijn thuisbasis. 

Ik heb meerdere malen de kwartfinale gehaald van de Nationale 
Kampioenschappen die werden gespeeld op de Metsbanen in Sche-
veningen. De echte doorbraak bleef uit. Mijn hoogste nationale 
notering was de negende plaats, internationaal bleef ik op plaats 
625 steken. 

Ik speelde aanvallend en gevarieerd tennis en gebruikte regelmatig 
de dropshot. Ik geloof dat ik voor de buitenwereld een wat laconie-
ke indruk maakte, maar dat was slechts schijn. Ik was erg geconcen-
treerd en wilde graag winnen.

Soms speelde ik ook toernooien in 

Frankrijk en Duitsland maar Nederland 

was mijn thuisbasis

“

”

Op een zaterdagmiddag spreken wij  

met René Boers (55 jaar) om te praten 

over de Apeldoornse Tenniskampioen-

schappen en zijn carrière. Al snel blijkt dat hij zich goed heeft voorbereid en hij  

onderbouwt zijn verhaal met foto’s die hij uit de oude doos heeft opgevist.

Ik stopte met tennis toen ik 27 jaar was. Er gebeurde een aantal din-
gen tegelijk. Ik zag een nieuwe generatie goede nationale tennissers 
aankomen, het werd de hoogste tijd mijn studie eens af te ronden en 
ook de gezondheid van mijn vader, mijn grootste fan, speelde een rol.  
 
Ik had nog wel ingeschreven bij het bekende DSM toernooi in Ge-
leen maar besloot niet te spelen en radicaal te stoppen met tennis.

De Apeldoornse Tenniskampioenschappen
Ik vond de ATK een mooi toernooi. In die tijd was het een groot 
evenement met veel publiek en ik speelde er graag. Nadat ik twee 
keer de ATK-titel gewonnen had, deed ik niet meer mee omdat de 
A-toernooien lucratiever voor me waren. 

 
Eén van de prijsuitreikingen staat mij nog steeds bij. Deze was in 
Theater Orpheus. Het was geloof ik 1971. Ik had de jeugdtitel ge-
wonnen en wilde daar mijn prijs ophalen. Ik had alleen geen kaartje 
voor het ATK feest en kwam dus de zaal niet binnen. Die prijs moet 
ik nu nog krijgen!

Goed te weten dat dit jaar al weer de 50ste editie van de ATK plaats-
vindt en ik hoop dat het nog jaren succesvol zal zijn.

Zijn carrière, De ATK en 
de prijs die hij won 
maar nooit kreeg…

Mijn vader, mijn grootste fan ”“

Ik had geen kaartje voor het ATK feest 

en kwam dus de zaal niet binnen

“
”

Identiteit René Boers
Geboortedatum: 10 juni 1957 
Woonplaats: Utrecht
ATK titel: Twee keer
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Waar staat de tennisvereniging voor? 
TEPCI is een tennisvereniging, gerund door een actieve 
groep van vrijwilligers, waar men van jong tot oud, op 
elk niveau, het gehele jaar terecht kan voor zowel tennis-
activiteiten als gezelligheid. Sporters, vrijwilligers en 
bezoekers voelen zich thuis bij Tepci dat beschikt over
een uitstekende accommodatie en faciliteiten, gelegen 
in het prachtige sportpark Orderbos. Iedereen kan op 
zijn eigen niveau tennissen en er worden veel toernooien 
en evenementen georganiseerd. Tepci valt mede op door 

een uitstekend jeugdprogramma waar de betrokkenheid van 
ouders groot is. Tevens draagt TEPCI serieus bij aan de ontwikke-
ling van Apeldoorn als belangrijke tennisstad van Nederland.

Waarom bent u voorzitter geworden?
De motivatie om een bestuursfunctie te aanvaarden is voor mij 
dat ik op deze manier een (vrijwillige) bijdrage kan leveren aan de 
maatschappij. Als vader van 4 sportende kinderen realiseer je pas 
echt dat de wereld zonder vrijwilligers er veel minder leuk uit zou 
zien. De reden om voorzitter te worden en geen andere post is dat 
deze functie mij persoonlijk het beste ligt. Bovendien beschikken 
wij over zeer capabele mensen die de andere bestuursfuncties in-
vullen. Ieder moet doen waar hij het beste in is, zo simpel ligt dat. 

Waarom moeten Apeldoornse kinderen tennis  
kiezen als hun eerste sport?  
In het algemeen geldt dat tennis een fantastische sport is om te 
doen. Tevens zie ik tennis ook als een belangrijke bijdrage voor 
de ontwikkeling van het kind. Specifiek voor de kinderen uit 
Apeldoorn geldt dat er veel mooie clubs zijn en dat tennis in
Apeldoorn groot en belangrijk is. Dat betekent dat je de stad niet 
uit hoeft om op elk gewenste niveau deel te nemen aan diverse 
tennisevenementen. Faciliteiten (zowel binnen als buiten) zijn 
uitstekend. Ook worden er veel schitterende jeugdtoernooien 
georganiseerd bij nagenoeg alle verenigingen waar alle kinderen 
aan mee kunnen doen.

Hoe belangrijk zijn de Apeldoornse Tennis
kampioenschappen voor Apeldoorn in het  
algemeen en voor uw vereniging in het bijzonder?
De ATK is een bijzonder belangrijk evenement dat gebroederlijk 
door alle tennisverenigingen van Apeldoorn wordt georganiseerd. 
Dit levert dus een positieve bijdrage voor de tennissport in 
Apeldoorn. Voor de tennissers zelf is de ATK hèt toernooi om,  
op elk niveau, individueel of in de dubbel, uit te maken wie  
kampioen van Apeldoorn wordt. En wie wil dat nu niet eens een 
keer meemaken?

Is er in Apeldoorn ruimte voor 10 tennisverenigingen? 
Er zijn 3 verenigingen teveel.

Naam vereniging    A.L.T.V. Tepci

Oprichtingsdatum 26 mei 1966

Aantal leden 600

Aantal banen 9 (5 gravel + 4 kunstgras)
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Anneke Jansen is als vierjarige 

begonnen met tennissen. Tennis is 

altijd haar passie geweest. Passie en 

plezier heeft haar gemotiveerd om 

lerares te worden.

Met nieuwe longen en 
hetzelfde enthousiasme 
weer op de tennisbaan

Zij is vanaf 1983 actief als lerares. Vanaf 1989 tot 2000 gaf zij les bij 
Tennisvereniging Sprenkelaar. Zij is daarna voor vijf jaar vertrokken 
als lerares bij een tennisvereniging in Amersfoort om vervolgens in 
2005 weer terug te keren bij Sprenkelaar. In 2008 moest zij nood-
gedwongen stoppen met lesgeven omdat zij een longziekte kreeg. 
Deze ziekte maakte dat zij tweeëneenhalf jaar met zuurstofflessen 
rond moest lopen. 

 
In november 2010 heeft zij door middel van een longtransplantatie 
twee nieuwe longen gekregen. Deze operatie is heel goed verlopen 
en inmiddels is zij het kritieke eerste jaar voorbij. Dolgraag had 
Anneke mee willen doen aan de tenniskampioenschappen voor ge-
transplanteerden die in juni zijn georganiseerd op de banen van De 
Sprenkelaar. Jammer genoeg waren in haar klasse geen deelnemers. 

In 2013 zal er een wereldkampioenschap in Zuid Afrika georgani-
seerd worden. Dit wordt het volgende doel van Anneke.

Anneke bewaart goede herinneringen aan de ATK. In 1980, 1983 
en 1990 werd zij kampioen in de B-categorie. In die tijd waren er 
nog hele grote schema’s, waar bijzonder veel spelers aan meededen. 
De ATK was in die tijd toch het hoogtepunt van het jaar.

Tennisleraren

Joost van der Marel, 
Anneke Jansen en 
Bob van Doorn al 
jaren professioneel 
actief in het 
Apeldoornse 
tennis

Drie leraren die al jarenlang tennis-

lessen geven bij dezelfde club. 

In het restaurant van de Matenhal 

ontmoeten wij deze trainers, te weten 

Anneke Jansen, Bob van Doorn en 

Joost van der Marel. Zij vertellen over 

hun loopbaan, motivatie en hoe zij 

de ATK beleven.
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Alle drie vinden zij het jammer dat 

de populariteit van de ATK achter-

uitgaat en betreuren het dat er 

steeds minder tennissers meedoen. 

Wat vinden Anneke, Bob en Joost van de ATK in de huidige vorm? 

Ze zijn het er wel mee eens dat alle 

tennisleraren in Apeldoorn ook een 

actieve rol zouden kunnen spelen 

in het motiveren van de leerlingen. 

Vroeger werden alle categorieën 

op alle parken gespeeld. Hierdoor 

was de onderlinge belangstel-

ling voor de categorieën groter.  

Alle drie zouden zij er een voor-

stander van zijn om dat weer in  

te voeren.

Als derde spreken we Joost van der 

Marel. Hij heeft als speler hoog op de 

ranglijst gestaan en bereikte uiteindelijk 

de 25ste plaats van Nederland.

De ATK was voor mij 
een belangrijk toernooi

Joost werd opgeleid tot tennisleraar en ging in 1976 aan de slag in 
Klarenbeek. Na een jaar stapte hij over naar Tennisvereniging De 
Maten en daar geeft hij nu nog steeds les! Tennisvereniging De Ma-
ten ligt natuurlijk in een drukke wijk, dus aan leerlingen had Joost 
geen gebrek. Bij tennisvereniging De Maten kreeg Joost veel vrij-
heid. De Maten is niet een vereniging die zich erg op prestatietennis 
richtte. Dus had Joost alle tijd om allerlei toernooien te spelen. Die 
speelt hij nog steeds met goede resultaten.

Fysiek gezien is het wel een zware baan om veel uren op de baan te 
staan om les te geven en daarnaast dan nog de nodige toernooien te 
spelen, maar hij beleeft er nog steeds veel plezier aan. 

Joost heeft vaak meegedaan aan de ATK. De ATK was het toernooi 
van het jaar, waar je je als speler kon profileren. In 1980 won hij de 
ATK en 20 jaar later won hij in het dubbelspel nog een keer.

Toen hij wat tijd diende te overbruggen voordat zijn opleiding als 
fysiotherapeut begon, ging hij zijn diploma halen om tennisleraar 
te worden. Al gauw werd hij door ALTV Tepci gevraagd om daar 
tennisleraar te worden. Van 1978 tot 1988 was hij daar tennisleraar. 

Een onwillige tennisarm dwong hem naar ander werk uit te kijken 
en hij kwam terecht bij de gemeente Apeldoorn. Daar werkte hij 
parttime en daarnaast was hij parttime tennisleraar bij TV Beekber-
gen. Ook hier is hij tien jaar actief geweest. Vanaf 1998 is hij weer 
een aantal jaren bij Tepci actief geweest totdat hij in 2001 besloot 
om bij tennisvereniging Quick aan de slag te gaan. Hier heeft hij 
het prima naar zijn zin. Bob vindt vooral de interactie met mensen 
heel belangrijk in zijn werk. Hij wil graag dat mensen kennis ma-
ken met tennis en daar veel plezier aan beleven. Dat is de drijfveer 
voor Bob om zijn werk te doen. 

Als tennisser heeft hij actief aan de ATK deelgenomen, zij het voor-
al als dubbelspeler met Marcel Schiphorst.

Het plezier staat voorop

Bob van Doorn is bij toeval aan de slag 

gegaan als tennistrainer. Daarvoor was 

hij actief binnen de voetbalwereld.

Tennisleraren

ATK 31

Beeldbank Dunique
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Waar staat de tennisvereniging voor?
De Manege is een buitenbeentje in de Apeldoornse 
tenniswereld. De club heeft zich ontpopt tot een 
gezellig heidsvereniging waar vooral de ondernemers 
zich graag laten zien. Dankzij de ondersteuning van 
diezelfde ondernemers heeft De Manege jarenlang deel 
kunnen nemen aan de prestigieuze eredivisie competitie 
voor gemengde teams, waarvoor spelers uit de mondiale 
top 200 ranking werden gecontracteerd. De interesse in 
deze competitie is de laatste jaren sterk afgenomen, zo-

wel bij de bezoekers als investeerders. De opzet van de competitie 
is verouderd. De Manege heeft daarom besloten haar gemengde 
team in 2012 niet meer in te schrijven maar te vervangen door een 
herenteam, om met dit team binnen 3 jaar deel te nemen aan de 
competitie op eredivisie niveau. Met het kampioenschap in de 
hoofdklasse in 2011 is dit doel in 2012 al bereikt. Deze competitie is 
eenvoudiger van opzet, is goedkoper en wordt gespeeld met louter 
Nederlandse spelers inclusief een aantal golden oldies. De club 
beschikt over een uitstekende accommodatie, vaak wel het 
mooiste park van Nederland genoemd. Zeer recentelijk heeft 
de club haar zwembad vernieuwd en een geweldige buitenbar 
geopend. De Manege beschikt over een professionele horeca waar 
wekelijks feesten en partijen worden georganiseerd. Er wordt wel 
degelijk ook nog getennist bij De Manege. Zes teams spelen in de 
voorjaar- en zomercompetitie. Tevens schrijft een groot deel van 
de leden zich in voor het jaarlijkse handicaptoernooi. De vereni-
ging heeft zich verbonden aan tennisschool Big Point voor het 
organiseren van tennislessen.

Waarom moeten Apeldoornse kinderen tennis  
kiezen als hun eerste sport? 
Het is overduidelijk dat het spelen van tennis een aantal vaardig-
heden van een kind verbetert, zoals de oog hand coördinatie en 
het loopvermogen. Maar ten opzichte van andere sporten heeft het 
spelen van tennis ook de afwisseling van het spelen in een team en
individuele strijden in zich. Dat maakt de sport uniek.

Hoe belangrijk zijn de Apeldoornse Tennis
kampioenschappen voor Apeldoorn in het  
algemeen en voor uw vereniging in het bijzonder?
Heel belangrijk. Dit is het platform waar jong en oud, ieder in zijn 
eigen klasse zich kan etaleren.

Is er in Apeldoorn ruimte voor 10 tennisverenigingen? 
Zolang de clubs het financieel nog kunnen bolwerken wel. Feit is 
dat door de druk op het ledenbestand, en daar hebben we mee te 
maken, de vereniging haar leden steeds minder kan bieden, met 
als gevolg dat de druk op het ledenbestand verder toeneemt. Als 
dit proces eenmaal is ingezet is het lastig omkeerbaar. Zeker 
omdat de meeste verenigingen draaien op de inzet van vrijwilligers 
en voor hun inkomsten afhankelijk zijn van contributies. Lastige
onderwerpen, waaronder eigendom of huurovereenkomsten van 
het park, bemoeilijken vaak al de overweging van een bestuur 
om eens met een andere vereniging een samenwerking of fusie te 
bespreken.

Wellicht is hier voor de ATF een interessante rol weggelegd!

Naam vereniging    T.C. De Manege 

Oprichtingsdatum 1964

Aantal leden 125

Aantal banen 4
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Geweldige tijd
Een kleurrijke commissie, zo 
mag je de ATK commissie on-
der leiding van Rene Lemmens 
rustig noemen. “Een geweldige 
tijd” noemen Gre Reezigt en 
Gerdien Wolven hun periode 
als commissielid van de ATK. 
Zij namen het stokje over van 
Hans Groesbeek, Bram Willem-
sen en Janny de Jong.

“Gerdien en ik waren altijd be-
zig met de planning, Marjan de 
Vries belde de deelnemers, Cees 
Vloon was de penningmeester 
en Rene Lemmens de voorzit-
ter”, zegt Gre Reezigt.

Op een gegeven moment kre-
gen de heren van Tonny Keijzers 
een grote witte Amerikaanse 
auto. Hiermee gingen zij elke 
avond de parken langs. Wij ble-
ven thuis want wij waren druk 
met het plannen en spraken 
met hen af dat zij niet eerder 
dan 24.00 uur terug mochten 
komen anders kregen wij ons 
werk niet af. Je kunt raden in 
welke toestand ze elke avond bij 
ons kwamen. Rene had wel een 

manier gevonden om Gerdien 
en Gre gunstig te stemmen, hij 
bracht altijd wat lekkers mee.

Inschrijfkaarten
“Ik weet nog een jaar dat de 
inschrijfkaarten fout gedrukt 
waren. Wij alle tennisparken 
langs met mijn Dafje, zegt Gre. 
Natuurlijk overal een borrel-
tje genomen. Na afloop gooide 
Gerdien vanuit mijn Dafje alle 
inschrijfkaarten uit de auto. 
Mijn adres stond notabene op 
de kaarten. Toch werd de ATK 
ook dat jaar weer een groot  
succes. Het waren de glorie- 
jaren met aan het einde van 
onze periode, meer dan 1500 
partijen.

Glorietijden
Jaarlijks tegen het finaleweek-
einde sloeg de vermoeidheid 
toe, wij door het harde werken 
en de heren door hun nachtelij-
ke uitspattingen. Dan kon het 
gebeuren dat er wat spanning- 
en waren, maar uiteindelijk  
bewaar ik er eigenlijk alleen 
maar goede herinneringen aan. 
Het waren de glorietijden van 
de ATK met erg veel publiek. 

Ook voorzitter Rene Lemmens 
bewaart goede herinneringen 
aan de ATK en vertelt verder:

“In die tijd ben ik ook begonnen 
om de contacten tussen de ver-
enigingen te verbeteren. Er was 
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Gerdien alle 
tennisparken 
bezochten 
met inschrijf-
kaarten?

De inschrijfkaarten werden rondgebracht  
in het Dafje van Gre. 

Het jaar dat de inschrijfkaarten fout 
gedrukt waren, deze toen uit de auto 
gegooid zijn.

Werken 
aan hetgrootste  

toernooi in 
Nederland

in die tijd nogal wat oud zeer 
richting de Manege en daar wil-
de ik vanaf. 

Wij zijn in de zeventiger jaren 
ook begonnen met het voorzit-
tersoverleg. In 1992 vonden wij 
het mooi geweest en hebben 
wij ons stokje overgedragen aan 
Bert Vos”.
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Een historische ATK finale uit 1982 staat 

in het geheugen van Han Blijleven 

gegrift. Samen met één van de 

finalisten, Gerard Reezigt, haalt hij 

herinneringen op.

Inzet en gedrevenheid
“Vaak stond ik in de finale maar nooit mocht ik de Harald Klapp- 
roth Bokaal in ontvangst nemen”, begint Gerard zijn verhaal. Dat 
jaar op Daisy zou alles anders worden. Stefan Achtereekte was 
mijn tegenstander. Uit het niets was hij opgedoken. Als liefhebber 
en groot imitator van John McEnroe had hij razendsnel de B-lijst  
bestormd.

Hoewel hij in onze ogen een enorme einzelgänger was en sociale 
contacten bij hem niet de voorkeur hadden, was ik onder de indruk 
van zijn inzet en gedrevenheid. Zelden heb ik een grotere auto- 
didact meegemaakt, zelfs zijn baan bij de politie heeft hij opgezegd. 
Als tegenstander was hij moeilijk te verslaan omdat hij als linkspoot 
eigenlijk weinig zwakheden had.

De beker
Die dag op Daisy stond ik in de finale tegen Stefan dan ook achter. 
Na verlies in de eerste set, ging het ook in de tweede set niet lek-
ker. Tijdens de wissel bij de stand 3-4 kon ik het niet nalaten om 
iets langer bij de uitgestalde beker te staan en op te merken dat die 
beker voor mij zou zijn. Natuurlijk zorgde ik er wel voor dat Stefan 

dit ook hoorde. Hoe het precies kwam weet ik niet meer, maar de 
tweede set won ik en de derde ook. Of mijn uitspraak over de beker 
hem in de war heeft gebracht of onzeker gemaakt heeft, zullen we 
nooit weten. In die jaren was een klein beetje intimidatie niet on-
gebruikelijk”. 

Han valt Gerard in de rede en zegt dat het volgens hem ook alles 
te maken had met een ander tactisch plan. Met extreem aanval-
lend spel zette Gerard Stefan onder druk en speelde zelfs op zijn 2e  
opslag service/volley. 

“Hoe dan ook, ik werd voor de eerste keer Apeldoorns tennis- 
kampioen in de hoogste klasse!”

Identiteit Gerard Reezigt

Een historische 
wedstrijd in 1982

Als liefhebben en groot imitator van 

John McEnroe had hij razendsnel de 

B-lijst bestormd

“

”

Geboortedatum: 19 september 1952
Woonplaats: Leimuiden
ATK titel: Twee keer

Tijdens de wissel bij de stand 3-4 kon 

ik het niet nalaten om iets langer bij 

de uitgestalde beker te staan en op te 

merken dat die voor mij zou zijn

“

”

Hoe dan ook, ik werd voor de eerste 

keer Apeldoorns tennis kampioen in de 

hoogste klasse!

“

”
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Waar staat de tennisvereniging voor?
Quick is een vereniging die draait door en voor de leden. 
Saamhorigheid, sportiviteit en gezelligheid staan bij ons 
hoog in het vaandel. In een tijd als deze met  
overvolle agenda’s past Quick prima thuis om even 
lekker sportief te ontspannen. Met haar gemêleerde 
ledenbestand, overvolle toernooien (met fantastische 
culinaire verzorging!) en een rijk aantal competitieteams 
is Quick voor velen een vereniging waar men graag 
komt. Wij zijn dan ook trots dat Quick elk jaar weer  

het maximaal aantal leden telt, waardoor we soms zelfs mensen
moeten teleurstellen.

Waarom bent u voorzitter geworden?
Ruim twee jaar geleden ben ik gevraagd voor het voorzitterschap 
van Quick. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik geen enkele ervaring 
had met het vervullen van een bestuursfunctie, maar ik vond het 
een grote eer om hiervoor gevraagd te worden. Inmiddels zijn we 
dus alweer 2 seizoenen verder en doe ik de werkzaamheden nog 
steeds met veel passie en plezier. Gelukkig word ik wel fantastisch 
ondersteund door de overige bestuursleden.

Waarom moeten Apeldoornse kinderen tennis  
kiezen als hun eerste sport? 
Voorop stellende dat kinderen niets moeten maar mogen, ben ik 
van mening dat het goed is voor kinderen om te sporten, welke 
sport dat dan ook is. Een teamsport is natuurlijk goed, omdat  
kinderen dan leren samen te werken en voor elkaar te knokken. 
Voor tennis in competitieverband geldt dit natuurlijk ook, boven-
dien leren kinderen dan ook om elkaar te stimuleren om nog beter 
hun best te gaan doen. Met tennis sta je vaak ook alleen op de baan
en dan ben je op jezelf aangewezen. Ook dat is goed voor de 
ontwikkeling van een kind. Maar het allerbelangrijkste is toch het 
plezier wat een kind moet hebben in de sport die hij/zij uitoefent.
 
Hoe belangrijk zijn de Apeldoornse Tennis
kampioenschappen voor Apeldoorn in het  
algemeen en voor uw vereniging in het bijzonder?
Het is een belangrijk evenement in Apeldoorn onder de tennissers. 
Sporters willen zich over het algemeen toch wel graag meten 
met anderen en vlak ook het sociale aspect hierbij niet uit. Aan 
het aantal inschrijvingen kan men zien, dat de behoefte er nog 
steeds is. Ook Quick wil graag bijdragen aan zo’n groot sportief 
Apeldoorns evenement.

Is er in Apeldoorn ruimte voor 10 tennisverenigingen? 
Helaas kan ik hier niet volmondig ja op zeggen, al had ik dat graag 
gewild. Dit wordt onderschreven door het feit, dat veel verenigingen 
te kampen hebben met een terugloop van het aantal leden.

Naam vereniging  A.L.T.V. Quick

Oprichtingsdatum 1 maart 1933

Aantal leden 600

Aantal banen 5 banen

VoorzITTer 
SAnDor 

MInkS

       Tennisvereniging

Quick  

Tennisvereniging

ADV BERRY!
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Op een vrijdagochtend in april  

interviewen wij Hellas Ter Riet, voormalig 

proftennisster en inmiddels moeder 

van drie kinderen en getrouwd met 

Jacco Eltingh. 

Hellas; als ik denk aan jou en de ATK, zie ik je nog staan als jong meisje 
op baan drie op Vego toen je dubbelde met een oudere vrouw. Kun jij 
je dat nog herinneren?
Ja, ik denk dat dit in 1982 is geweest. Ik speelde toen samen met Ans 
Bruins. Ik was de jongste deelnemer en Ans Bruins de oudste. Wij 
speelden beiden bij Daisy.

Kun je iets vertellen over je tenniscarrière?
Ik kom uit een echte tennisfamilie. Ik speelde samen met mijn 
broers Tristan en Menno en mijn zussen Bea en Sabine bij Daisy. 
Ook hadden wij thuis een tennismuurtje waar ik veel te vinden was. 
Ik bleek talent te hebben en kwam onder de hoede van Auke Dijk-
stra. Dit was voor mij en mijn ouders de beste oplossing, zo hoefde 
ik niet fulltime naar een tennisschool.

 
Ik kreeg veel medewerking van het Christelijk Lyceum en begon 
‘s ochtends al om zes uur met de training in de Matenhal, tussen 
de middag trainde ik dan weer en na school werd er weer getraind. 

De relatie tussen de privé trainers en de KNLTB was in die tijd niet 
geweldig. Volgens mij heeft dit mijn deelname aan de Olympische 
Spelen in Los Angeles gekost. 

In 1984 was tennis daar een demonstratiesport. Ik had een hogere 
ranking maar toch ging Simone Schilder, die wel door de bond werd 
begeleid, in mijn plaats naar Los Angeles.

Hoe verging het je verder als profspeelster?
Mijn hoogste ranking in het enkelspel was 110, in de dubbel 100. Ik 
vond het proftennis bij de dames een hard wereldje waar ik mij niet 
zo goed thuis voelde. Eigenlijk was het bij de heren onderling veel 
gezelliger. 

Mijn spel was vrij allround zonder een echt wapen te hebben. Ik 
had een goede service, een goede slice backhand en vooral een 
dropshot. Je zag wel dat, toen het powertennis zijn intrede deed, ik 
het moeilijk kreeg. Op mijn 22ste besloot ik mede door blessures te 
stoppen met proftennis.

Wat zijn je herinneringen als speelster bij de Manege?
Ik was geloof ik 12 of 13 jaar toen ik al inviel in het eerste team van 
de Manege. Later kwam ik vast in het eredivisieteam. Een geweldige 
tijd met veel publiek die ook bij uitwedstrijden ons aanmoedigde. 

Ik heb daar ook Jacco ontmoet. Hij had een oogje op mij en wilde 
daarom wel bij de Manege spelen. Alleen toen hij kwam, vertrok 
ik naar Leimonias. Gelukkig hebben wij elkaar daarna nog wel ge-
vonden.

Identiteit Hellas Ter Riet

Een ATK titel als begin 
van een tenniscarrière

Geboortedatum: 21 juni 1968 
Woonplaats: Heerde
ATK titel: Eén keer

Mijn spel was vrij allround zonder een 

echt wapen te hebben. Ik had een 

goede service

“

”
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Dit zijn 
          onze 

leraren
De tennisleraren staand v.l.n.r.: Remco Schreurs (Kerschoten), Marco van 

Teefelen (Vego), Peter Bakker (Tepci), Joost Galenkamp (Vego), Krista 

Heemskerk (Kerschoten), Jurgen ten Hove (Daisy) en Pjotr van Dalfsen 

(Sprenkelaar), zittend v.l.n.r.:  Robbie Na 

(Daisy), Kellie Visser (Daisy), Joost van de 

Marel (De Maten), Bob van Doorn (Quick), 

Marielle van de Giessen (Tepci/Kerschoten) 

en Cynthia Dekker (Sprenkelaar). 
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Waar staat de tennisvereniging voor? 
Wij willen een echte familie vereniging zijn waar ieder-
een zich thuis voelt en waar prestatie en recreatief tennis 
evenveel aandacht krijgen.

Waarom bent u voorzitter geworden?
1) Op verzoek van een aantal leden. 2) Om van onze 
vereniging een echte familievereniging te maken voor 
gezinnen met jonge kinderen waar de ouders óók 
tennissen. 3) Om de kar te trekken inzake de renovatie  

van ons clubhuis (deze is inmiddels gerealiseerd). 4) Om het
ledenaantal weer te doen laten toenemen.

Waarom moeten Apeldoornse kinderen tennis 
kiezen als hun eerste sport?  
Tennis is een individuele sport waarbij jij aan je eigen mentaliteit 
kunt werken en leert omgaan met allerlei (emotionele) situaties op 
de baan die je ZELF moet oplossen. Denk aan: Gedrag op de baan, 
NOOIT opgeven, LEREN van verloren partijen, VECHTEN voor de 
punten, etc. Als mens kun je door tennis, met de JUISTE begelei-
ding, een sterke mentale weerbaarheid opbouwen. Dit is voor je 
persoonlijke ontwikkeling zeer belangrijk. Een speler met minder 
talent maar meer (vechters) mentaliteit komt verder.

Hoe belangrijk zijn de Apeldoornse Tennis
kampioenschappen voor Apeldoorn in het  
algemeen en voor uw vereniging in het bijzonder?
De ATK zijn voor Apeldoorn van groot belang om daarmee het  
algemeen belang van alle tennisverenigingen te dienen (zoals 
nieuwe leden werven). Het slagen van een succesvolle ATK is alleen 
mogelijk als de gemeente, de media en de tennisverenigingen hier 
optimaal aan meewerken. Dit geldt zeer zeker voor de wedstrijdlei-
ding die zich dient te realiseren dat zij er zijn voor de deelnemers 
en dat de deelnemers er niet zijn voor de wedstrijdleiding (hoe 
moeilijk het soms ook is). De ATF met de gemeente, de media en 
de tennisverenigingen zijn samen verantwoordelijk voor het succes 
van de ATK. Als het deelnemersaantal afneemt (wat al een aantal 
jaren geconstateerd is) moeten de partijen zich afvragen wat de 
oorza(a)k(en) is/zijn en wat we er samen aan kunnen doen! Het 
belang van onze vereniging is even groot als het algemeen belang.

Is er in Apeldoorn ruimte voor 10 tennisverenigingen? 
Iedereen die wil tennissen kiest voor een vereniging waar hij/zij 
zich thuis voelt. Het ledenaantal van een vereniging staat en valt 
met de activiteiten, de cultuur en de mogelijkheden die de vereni-
ging heeft te bieden. Behalve door economische oorzaken
kunnen onze verenigingen zelf meten waar zij staan en waarom 
het ledenaantal daalt of stijgt. Wel is het zaak voor alle verenigin-
gen dat zij zich goed realiseren dat het totaal aantal tennissende 
personen in Nederland groter is geworden maar het aantal perso-
nen dat zich aanmeldt bij een tennisvereniging kleiner. De KNLTB 
heeft zich dit te laat gerealiseerd en het ook niet als een bedreiging 
gezien. Wellicht dat wij het tij nog kunnen keren met elkaar. Er is
in Apeldoorn ruimte voor 10 verenigingen.

Naam vereniging     A.L.T.V. Daisy

Oprichtingsdatum 1893

Aantal leden 425

Aantal banen 6 + 1 mini baan

VoorzITTer 
JAAp VAn 

bAren

       Tennisvereniging

Daisy  

Tennisvereniging

CONTROLE + 
3 mm afloop etc

Relatiegeschenken

Wijnen

PRomo textiel

keRstPakketten

R & F geschenken
Tweelingenlaan 85
7324 BL Apeldoorn

t. 055 36 00 444
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Frederick John (Fred) Perry 
(1909-1995) was een Britse 
tennisser en tafeltennisser. 
In 1934 won Perry drie Grand 
Slam-toernooien, de Austra-
lian Open, Wimbledon en de 
US Open. Roland Garros won 
hij in 1935. Daardoor werd hij 
de allereerste speler die alle 
Grand Slams won, hoewel niet 
in hetzelfde jaar. Perry is tot op 

de dag van vandaag (2010) de 
laatste Brit die Wimbledon ge-
wonnen heeft en dit driemaal 
op rij in 1934, 1935 en de laatste 
keer in 1936. Hij wordt door 
velen beschouwd als Engelands 
grootste tennisspeler ooit. 

Na zijn carrière begon hij met 
een sportieve kledinglijn, met 
als logo de laurierkrans.

Fred PerryF

wie 
heeft
er
vroeger 
niet  
een
aangehaD

dingen waar we dol op zijn

Wanneer is Intersport begonnen?
In 1962 is Intersport begonnen aan de Van Kinsbergenstraat. Veel 
verenigingen en scholen lieten Intersport de sportkleding uitleve-
ren, waardoor deze locatie al snel te klein was. Aan de Hofstraat 
werd een nieuw onderkomen gevonden en tot op de dag van  
vandaag is Intersport daar nog steeds gevestigd.

De sportkleding van de scholen heeft plaatsgemaakt voor skikle-
ding en verhuur van ski’s. Intersport begon met de verhuur van ski’s 
in het pand aan de Van Kinsbergenstraat. Zij begonnen met twee 
paar ski’s en ook een tent voor de vakantie kon je bij hen huren.

Waar richt Intersport zich op?
Op dit moment richt Intersport zijn pijlen op tennis, hockey, win-
tersport en volleybal en sponsort ook een aantal van deze clubs. 
Voor deze verenigingen worden bijvoorbeeld ook speciale koop-
avonden en clinics georganiseerd. 
 
Door aandacht te geven aan deze klanten, blijft Intersport goed 
overeind en heeft minder last van de recessie dan sommige van hun 
concurrenten. 

Gezamenlijk eigenaar
In het pand aan de Hofstraat, dat nu ruim 1000 vierkante meter 
beslaat, zijn Richard Klein en Monique Papot gezamenlijk eigenaar 
van Intersport. Beiden zijn als stagiaire begonnen. 

Richard was 16 jaar toen hij bij Intersport begon en is nooit meer 
weggegaan. Hij werkt er nu 30 jaar, waarvan de laatste 15 jaar als 
leidinggevende. In eerste instantie samen met Jan Lith en sinds 7 
jaar alleen.
 
Trouwe sponsor van de ATK
Al jarenlang is Intersport een trouwe sponsor van de ATK en draagt 
het toernooi dan ook een warm hart toe. De ATK is een mooi toer-
nooi, dat van alle verenigingen is. Wat Richard betreft, zou de  
samenwerking tussen de tien clubs nog wel wat intensiever mogen, 
maar verder is Richard dik tevreden.

Identiteit Richard Klein
Geboortedatum: 15 april 1966
Woonplaats: Heerde
ATK titel: Geen

Dit jaar bestaat ook Intersport 50 jaar. 

Al jarenlang zijn zij een trouwe sponsor 

van de ATK en van veel andere 

toernooien en verenigingen.

Intersport Jonker, 
een begrip binnen 
Apeldoorn

“ Richard was 16 jaar toen hij 

bij Intersport begon en is nooit 

meer weggegaan ”
De sportkleding van de scholen heeft 

plaatsgemaakt voor skikleding en ver-

huur van ski’s

“

”
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De commissie
In 1982 werd ik gevraagd door 
Rene Lemmens om voorzitter te 
worden van de ATK commissie. 
Het eerste wat ik deed was Ciel 
Overes vragen, vertelt Bert Vos. 
Ik vond het belangrijk dat de 
commissie bestond uit mensen 
van verschillende verenigin-
gen en dus benaderde ik Her-
man Baars (Tepci), Mimi Koch 
(Daisy) en Marcel Oevermans 
(De Maten). In een later sta-
dium zijn daar nog Ben Meijer 
van Vego en Piet Braakman van 
Quick bijgekomen. 

De inschrijvingen
Ciel Overes vertelt dat alle in-
schrijvingen nog handmatig 
gingen. De voordeur kon niet 
meer open, zoveel inschrijf-
kaarten lagen in de gang. Op de 
zondagavond plakten mijn kin-
deren de postbus dicht want de 
inschrijving was gesloten. Onze 
top was 1400 partijen en dat 
zonder poules! 

Dubbel inschrijven
Een ander fenomeen was het 
dubbel inschrijven bij toernooi-
en wat natuurlijk verboden was. 
Het meest schijnende voor-

beeld hiervan was het incident 
met Vanessa Brilleman. Vlak 
voor haar finale in de B cate-
gorie werd ik (Bert) getipt, dat 
zij tegelijkertijd een toernooi 
speelde in Zeeland. Mij restte 
niets anders dan haar uit het 
toernooi te halen waardoor 
haar finale niet doorging. Ik 
herinner mij ook nog inciden-
ten met bekende spelers als 
Marco van Teefelen en Marous-
chka van Dijk.

De finales
De finales waren voor ons 
jaarlijks het hoogtepunt. Fan-
tastisch om te zien dat zoveel 
mensen plezier hadden om de 
finales te bekijken. Wij hebben 
finale weekenden gekend van 
meer dan 1500 toeschouwers. 
Ik heb nooit spijt gehad van 
mijn werk voor de ATK. Eerlijk 

gezegd heb ik er ook zakelijk 
van geprofiteerd. Op een gege-
ven moment had ik bij Fran-
kenoord een bezettingsgraad 
van 90% wat ik ook toeschrijf 
aan mijn werk voor de ATK. 

In 2002 zijn wij gestopt als ATK 
commissie en heb ik het voor-
zitterschap overgedragen aan 
Ernst Jasper en zijn mensen.

W
ist

 u
 d

at
... De tribunes 

in de jaren 
negentig vol 
zaten?

Er werden meer dan 1400 partijen 
gespeeld zonder poulewedstrijden.

Tijdens de finaleweekenden waren er meer 
dan 1500 toeschouwers. 

Volle 
tribunesin de 

negentiger jaren

Historie

Bert Vo
s en C

iel O
veres
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De jaren

90
Fotografie: John Nijst
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De jaren

60

De jaren

70

De jaren

80

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Harold Klaproth  Trix Meijer  

Jan Tulp   Yvonne Kres

Ronald Wijma  Ethel Klaproth

Hans Groesbeek  Ethel Klaproth

Tonny Robbers  Ethel Klaproth

Rob Lansdorp  Ethel Klaproth 

Tonny Robbers  Yolande Vloon

Hans Groesbeek  Yolande Vloon

HEREN  DAMES

ATK kampioenen
1962 - 2011

1970

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979

Tonny Robbers  Ria Lazonder

Ben Demmer  Anja Ybema-Lepoutre 

Jos Zuure   Anja Ybema-Lepoutre 

Tonny Robbers  Anja Ybema-Lepoutre

Tonny Robbers  Anja Ybema-Lepoutre

Tonny Robbers  Ine Maandag

Jaap Beijer  Yvonne Schothorst

René Boers  Evelien Büermann 

René Boers  Sabine ter Riet 

Michiel Bolsius  Evelien Büermann

1980

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989

Joost van der Marel Anneke Jansen

Michiel Bolsius  Hellas ter Riet  

Gerard Reezigt  Jessica Broekhuis 

Stephan Achtereekte Anneke Jansen  

Gerard Reezigt  Mimouschka Kion 

Han Blijleven  Mimouschka Kion 

Gerbert Jansen  Maroeska van Dijk  

Joost van der Marel Mimi de Wit

Joost van der Marel Belinda Woudenberg  

Han Blijleven  Belinda Woudenberg 

Apeldoornse tenniskampioenen Apeldoornse tenniskampioenen
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1990

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999

Han Blijleven  Anneke Jansen   

Wouter Zoomer  Vanessa Brilleman

Marco van Teeffelen Vanessa Brilleman 

Michel Lentjes  Vanessa Brilleman  

Michel Lentjes  Wendy van der Kolk 

Marco van Teeffelen Paula Sie  

Marco van Teeffelen Maroeska van Dijk 

Thom van der Wiel  Linda Akkerman  

Marco van Teeffelen Belinda Woudenberg 

Ruud van der Plank Belinda Woudenberg

De jaren

90

De nieuwe eeuw

00

HEREN  DAMES

2000

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009

2010

2011

Ruud van der Plank Renate Jansen    

Martijn Maertens  Renate Jansen

Thom van der Wiel  Renate Jansen

Thom van der Wiel  Stephanie Post

Bob van Duijn  Evianne Bouw

Phillipe Oudshoorn Lesley Joy van der Marel

Bob van Laar  Evianne Bouw

Ruud van de Plank  Marlou van Bussel

Eric Reuijl   Martine Dijkman

Marc Ijzerman  Lisa Borkinck

Job van Eijk  Fleur Holtkamp

Marc Ijzerman  Rianne Buist

De jaren

80De jaren

90De nieuwe eeuw

00

De jaren

60De jaren

70

WINNAAR 
aller tijden 

Apeldoornse 
TENNIS 

KAMPIOEN- 
SchAPPEN

Heren [6x kampioen]:

Tonny Robbers

Dames [4x kampioen]:

Belinda Woudenberg

Ethel Klaproth

Anja Ybema - Lepoutre

Apeldoornse tenniskampioenenApeldoornse tenniskampioenen

Fotografie: Christiaan W
allet
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Waar staat tennisvereniging voor?
Tennisvereniging Kerschoten is een multifunctioneel 
centrum waar u kunt tennissen (zowel outdoor als 
indoor), squashen, fitnessen en groepslessen kunt 
volgen. Wij bieden vijf goed onderhouden (verlichte) 
gravelbanen, vier binnenbanen, vijf squashbanen en een 
compleet fitnesscentrum. Persoonlijke aandacht hebben 
we hoog in het vaandel staan. We zijn een relatief kleine 
vereniging, waarbij we het belangrijk vinden ieder-
een persoonlijk te kennen. En dat kan ook bij ons: we 

hebben een vast team achter de bar als aanspreekpunt en werken 
niet met vrijwilligers. Bij ons hoeft u als lid dus ook geen verplichte 
bardiensten te draaien. Sport Kerschoten is een gezellige, bloeien-
de vereniging met een gezonde mix van jong en oud en beginners 
en gevorderden.

Waarom moeten Apeldoornse kinderen 
tennis kiezen als hun eerste sport?
Tennis is een heel open, toegankelijke sport die kinderen al van 
jongs af aan kunnen leren. Het is een sport die je het hele jaar kunt 
beoefenen, door zomers buiten te spelen en in de winter binnen. 
Het makkelijke aan tennis is dat je het altijd kunt beoefenen wan-
neer je wilt; je bent niet beperkt tot één of twee dagen in de week. 
Het is daarnaast ook een sociale sport, je tennist immers nooit 
alleen. Tennispark Kerschoten doet ook mee aan het nieuwe jeugd-
tennis, door het speciale programma van de KNLTB voor de aller-
jongste tennissers aan te bieden: Tenniskids. Dit programma is erop 
gericht kinderen op een natuurlijke manier het spelletje te leren. 
Kinderen zijn nieuwsgierig, creatief en fantasierijk. Uit onderzoek 
blijkt dat vaardigheden als rennen, springen, balanceren, coördina-
tie, gooien en vangen heel belangrijk zijn om tot een optimale
sportontwikkeling te komen. Bij Tenniskids komen al deze vaardig-
heden aan bod. Aan hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s 

kunnen laten zien wat ze allemaal hebben geleerd. Op deze manier 
houden ze hun interesse en plezier in de tennissport! De gebruikte 
materialen en de opbouw van de verschillende fases (rood, oranje 
en groen) maken dat de kids worden uitgenodigd en geprikkeld 
zichzelf te ontwikkelen tot allround sporters. Zo wordt er gespeeld 
met speciaal aangepaste rackets, op kleinere tennisvelden en met 
zachtere ballen, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Hoe belangrijk zijn de Apeldoorn Tenniskampioen
schappen voor Apeldoorn in het algemeen en voor 
uw vereniging in het bijzonder?
De ATK is een uniek evenement in Nederland; het is het grootste 
outdoor tennisevenement van ons land en daar mogen we trots 
op zijn. Alle Apeldoornse verenigingen werken nauw samen om 
hier iedere keer weer een groot succes van te maken. Het leuke aan 
de ATK is dat er een rouleersysteem is: ieder jaar vinden op een 
ander park de finales plaats. En dit wordt altijd groots aangepakt. 
De Apeldoornse tenniskampioenschappen staan garant voor een 
heleboel gezelligheid, sportieve wedstrijden en prachtig tennis! 
Dit unieke toernooi is voor tennispark Kerschoten in het bijzonder 
een heel speciaal toernooi. De oprichter van deze kampioenschap-
pen, Jan Heemskerk, is namelijk ook de oprichter van tennispark 
Kerschoten.

Is er in Apeldoorn ruimte voor 10 tennisverenigingen?
Er is wel ruimte in Apeldoorn voor tien verenigingen, want iedere 
vereniging heeft zo zijn eigen identiteit en trekt op die manier 
zijn “eigen” publiek aan. Zo zijn er verenigingen die vooral zijn 
gespecialiseerd in prestatief- of juist recreatief niveau. Ook zijn er 
verschillende baansoorten in Apeldoorn en enkele verenigingen, 
waaronder tennispark Kerschoten, bieden ook de mogelijkheid om 
in de winter in de tennishal te spelen.

Naam vereniging T.C. Kerschoten

Oprichtingsdatum 1963

Aantal leden 265

Aantal banen 5 buiten gravelbanen en 4 indoorbanen

VoorzITTer 
pAul

enGelken

       Tennisvereniging  

       Kerschoten

Tennisvereniging

Graag een keer uw fi theid/gezondheid testen?

We nodigen u graag uit voor een vrijblijvende 
fi theidstest en een dag grati s proef sporten.

Voor meer informati e: www.sportkerschoten.nl
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In 1972 werden de witte 
tennisballen niet meer 
gebruikt op de tennistour, 
omdat deze bal minder goed 

te zien was op televisie. 
Wimbledon volgde zoals 
altijd later. Zij gingen pas 
in 1986 over op de gele bal.  

Witte tennisballenW

even  
terug 
naar
De
‘gooD 
olD Days’ 

dingen waar we dol op zijn

Als opgroeiende tennisser keek ik altijd 

op naar mijn “helden” destijds zoals 

Han Blijleven, Ben Demmer, Joost van 

de Marel en nog een aantal andere 

tennisgrootheden.

ATK finales
Als jong broekie keek ik graag naar de ATK finales. De beleving van 
deze finales waren altijd intens. Er was veel publiek en de onderlin-
ge strijd was groot. Toen had ik nog niet echt het besef dat dit werd 
veroorzaakt door een grote rivaliteit. De rivaliteit werd me duide-
lijk toen ik zelf de ATK ging spelen. Eigenlijk is het heel logisch, je 
wilt namelijk toch niet van je tennismaatje verliezen? In de open 
toernooien kun je je nog eens permitteren om van een onbeken-
de speler buiten Apeldoorn te verliezen maar liever niet van een 
Apeldoornse tennisser. 

In mijn tennisjeugd was er een grote groep getalenteerde tennissers. 
Ik noem er een aantal; Christiaan Dietrich, Rolf Fouchier, Pieter 
Porte, Duncan Journee, Kees Kok, Sjoerd de Vries, Frank Timmer, 
Remco Schreurs….en zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Bijbehorende feesten
Destijds was er niet alleen een onderlinge rivaliteit tussen clubge-
noten, maar ook tussen de verenigingen. Dit “vuurtje” werd vaak 
nog opgestookt door bestuurders die natuurlijk graag zagen dat 
hun pupillen de beste uit Apeldoorn waren. M.a.w. er stonden best 
wel veel belangen op het spel want als je ATK kampioen werd, kreeg 
je toch een bepaald aanzien. 

‘s ochtends al om zes uur met de training in de Matenhal, tussen 
de middag trainde ik dan weer en na school werd er weer getraind. 
Maar de ATK staat niet alleen voor rivaliteit, ook voor gezelligheid 
en de bijbehorende feesten. In het bijzonder kan ik me nog de fees-
ten bij Tepci en Vego herinneren. De ATK finales op Tepci waren 
destijds tijdens het 25 jarig jubileum georganiseerd. 

Op het oude complex van Tepci was op zaterdagavond (de avond 
voor de finales) een spetterend optreden van René Froger. De vol-
gende dag moest ik de herendubbel B finale samen met Frank Tim-

mer tegen Han Blijleven en Marco van Teeffelen spelen. Het feesten 
had helaas een behoorlijk invloed op mijn spel want ik kreeg bij het 
inspelen al last van een blessure en het is eigenlijk nooit een finale 
geworden. 

En dan het feest op Vego, ook uniek. Iedere vereniging moest een 
optreden verzorgen waarbij er ook gejureerd werd. Ewald Overvel-
de, Hans Goedings, Frank Timmer , Tommie Jonas en ik gingen als 
de band Trafassi (u weet wel van de hit “kleine wasjes, grote wasjes, 
doe ze in een wasmachine”). 

Op donderdagavond hadden wij bij de familie Goedings alle dans-
pasjes doorgenomen en op zaterdagavond zouden wij in de grote 
tent op het Vego complex een daverend optreden verzorgen. Voor 
het optreden nog een aantal alcoholische versnaperingen tot ons 
genomen om ons moed in te drinken. Geschminkt en in rieten  
rokjes kwamen wij op het podium. Door de alcoholische versna-
peringen kwamen de danspasjes niet goed uit de verf en liepen we 
eigenlijk maar gewoon de feesttent door. Zoals u zult begrijpen  
hebben wij geen prijs gewonnen. 

Zoals jullie kunnen lezen staat de ATK voor mij voor rivaliteit en 
gezelligheid en dat maakt dit toernooi toch uniek.

In mijn archief heb ik nog een foto kunnen vinden van de kwart-
finalisten van de ATK van jaren terug. Hierop was ik destijds best 
trots want volgens mij was dit de eerste keer dat ik in de kwartfinale 
B single van de ATK stond.

Identiteit Lex Overvelde

Lex Overvelde; ATK,  
rivaliteit en gezelligheid

Geboortedatum: 12 september 1969 
Woonplaats: Apeldoorn
ATK titel: Geen

Het feesten had helaas een behoorlijk 

invloed op mijn spel

“
”
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www.apeldoeners.nl
Apeldoeners

Apeldoeners.nl bestaat uit:
Ambiuzz uitzendbureau   

Apola hoveniers   

ARKA media B.V.   

Autoverhuur Bultman   

Boon Accountants Belasti ngadviseurs B.V.   

BrinQer Verzuim en Re-integrati e   

Brummel Catering   

Digital Dynamics   

DROS schoonmaakdiensten   

Dunique   

R&F geschenken   

SILS   

Tijmen Kroes   

Van den Berg Schilders

Apeldoeners.nl is een initiatief van 14 ondernemers uit Apeldoorn 

en omgeving. Samen bieden deze dienstverleners alle facetten van 

facilitaire dienstverlening. Zaken doen met een dienstverlener van 

Apeldoeners.nl betekent zaken doen met een betrouwbare partij, 

met kennis van zaken en ‘op maat’ oplossingen voor uw vraagstuk.

Service
Forehand

Backhand
Groundstroke

Slice
Topspin

Dropshot
Lob

Smash
Volley
Drive

Ace 
Game

Set
Match
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Foto 

A T K
5 0  j a a r

1 9 6 2  -  2 0 1 2

50 jaar

ATK
1962 - 2012

Fotografie: John Nijst
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Waar staat de tennisvereniging voor?
TC Sprenkelaar staat voor: het gezamenlijk uitoefenen 
van de tennissport voor zowel recreatieve als prestatieve 
tennissers met als doel een leuke vereniging te zijn voor 
alle leeftijden en niveaus. De organisatie hanteert hierbij 
de regel dat we zoveel mogelijk met vrijwilligers willen 
werken.

Waarom bent u voorzitter geworden?
Het is belangrijk dat een tennisvereniging een voltallig 

Bestuur heeft. Ik heb in 2010 de verantwoordelijkheid genomen 
om die klus op te pakken. Ik zat al in het Bestuur voor Clubhuis-
zaken, dus was al van veel zaken in de vereniging op de hoogte en 
daardoor was het ook een kleine stap om de club te gaan voorzit-
ten. Daarnaast hebben wij niets te klagen over vrijwilligers en is 
alles goed geregeld bij TC Sprenkelaar. Last but not least ben ik al 
meer dan 30 jaar lid van TC Sprenkelaar en dat voelt het gewoon 
goed om zoiets voor je club te doen.

Waarom moeten Apeldoornse kinderen tennis  
kiezen als hun eerste sport?
Ze moeten vooral een sport kiezen die ze leuk vinden. Of dat 
tennis is of een andere sport maakt mij niet zoveel uit. Sporten is 
gezond en je kan er heel veel van leren, zowel individueel als in 
teamverband. Tennis in Apeldoorn is leuk omdat het een individu-
ele teamsport is. Je tennist met of tegen vriendjes en vriendinnetjes 
op een echte tennisbaan. Door het volgen van lessen in groepen 
kun je techniek en prestaties verbeteren en leer je ook weer andere 
mensen kennen. Het is vooral leuk omdat je bij een vereniging 
met je leeftijdsgenoten samen plezier kunt maken in een sportieve 
omgeving. Wij organiseren diverse activiteiten om de jeugd te ver-

maken; van discofeestjes tot tenniskampen en bowlingmiddagen tot 
o ja, tennistoernooien  Het Apeldoorn Sprenkelaar Open, kortweg
A.S.O.-toernooi, is een van de grootste jeugdtoernooien, met een 
grandioos nevenprogramma, in de verre regio! 

Hoe belangrijk zijn de Apeldoornse Tennis
kampioenschappen voor Apeldoorn in het 
algemeen en voor uw vereniging in het bijzonder?
De ATK is een begrip in Apeldoorn. De mate van belang is sterk 
afhankelijk van de deelname en daarmee de uitstraling van dit  
toernooi. Het is nog steeds een van de grotere toernooien van 
Nederland. Maar helaas wordt daar niet altijd voldoende over in de 
krant geschreven. In een stad met zoveel actieve tennissers is dit 
toernooi juist het platform waar de saamhorigheid onder de  
tennisverenigingen en tennissers wordt aangetoond en dat is toch 
heel bijzonder. De sportieve sfeer onderling en vooral de jonge jeugd 
die voor het eerst met dit toernooi meedoen en strijden voor de titel:  
kampioen van Apeldoorn. Prachtig om te zien. Veel leden en vooral 
jeugdleden van onze vereniging doen jaarlijks mee met de ATK. Wij 
hebben door de jaren heen daarom ook al vele jeugd- en senioren 
kampioenen afgeleverd!! Ook dit jaar promoten we weer binnen 
onze vereniging om mee te doen aan de ATK. 

Is er in Apeldoorn ruimte voor 10 tennisverenigingen? 
Wat mij betreft wel. Het gaat al meer dan 30 jaar goed en zo heeft 
iedereen in Apeldoorn een goede keuze met een tennisvereniging 
bijna op de hoek! Natuurlijk moet je als tennisvereniging wel 
blijven ontwikkelen en zorgen voor voldoende activiteiten, goede
voorzieningen, vrijwilligers en vooral gezelligheid met een goede 
balans tussen recreatief en prestatie tennis. Bij TC Sprenkelaar is 
dat zeker het geval! 

Naam vereniging   T.C. Sprenkelaar

Oprichtingsdatum 1 november 1979

Aantal leden Rond de 950

Aantal banen 13 buiten- en 4 binnenbanen

VoorzITTer 
WIM 

klokkerS

       Tennisvereniging

    Sprenkelaar 

Tennisclub Sprenkelaar

Tennisvereniging

In ruim 25 jaar hebben we 
één miljoen mensen geholpen 
met de grootste en leukste 
aankoop van hun leven: hun huis.

Meer informatie op hypotheker.nl

Ook voor jou zoeken we de optimale hypotheek. Onafhankelijk en transparant. En alles is goed geregeld.

Apeldoorn  Stationsstraat 125  (055) 521 17 81
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Apeldoornse tennis
In 2002 is Ernst Jasper door de 
toenmalige voorzitter van de 
ATK, Bert Vos, gevraagd om 
voorzitter te worden van de 
ATK commissie. Ernst was op 
dat moment ook voorzitter van 
de Manege, maar besloot de 
uitdaging toch aan te nemen. 
Ernst woonde altijd in Epe, 
maar was toch erg betrokken bij 
het Apeldoornse tennis en heeft 
zeer veel getennist door de jaren 
heen.

Dit jaar is Ernst tien jaar voor-
zitter en bestaat de ATK 50 jaar. 
Voor hem is dit een mooi mo-
ment om het stokje over te dra-
gen aan een nieuwe voorzitter. 
Hij zal samen met zijn mede-
commissieleden aftreden.

De computer
In zijn tijd als voorzitter van 
de ATK hebben er veel veran-
deringen plaatsgevonden. De 
computer deed zijn intrede met 
daarbij mooie programma’s om 
wedstrijden te plannen. Dit be-
tekende ook dat er wat minder 
werk kwam voor de ATK com-
missie waardoor zij wat minder 
commissieleden nodig had-

den. Ook heeft deze commissie  
besloten om het aantal catego-
rieën te verlagen.

Ernst constateert dat de afge-
lopen jaren vooral het aantal 
jeugdleden dat meedoet aan 
de ATK, is toegenomen. Helaas 
neemt het aantal volwassenen 
wat af. 

Ook heeft de aanmoedigings-
prijs voor jeugdleden zijn intre-
de gedaan. Elk jaar ontvangen 
een jongen en een meisje een 
aanmoedigingsprijs. Deze prijs 
is niet persé voor de beste speler 
of speelster maar voor de meest 
sportieve. 

Ernst en zijn commissieleden 
kijken terug op een hele leuke 
tijd en hebben altijd heel veel 
plezier gehad in het organise-
ren van dit mooie toernooi.

Jeugdwedstrijd
Een van de meest memorabe-
le momenten van Ernst was in 
2003 tijdens het finaleweekend 
bij de Manege. Het leek de com-
missie wel leuk om een jeugd-
wedstrijd op het centre court 
te hebben. Het zou een finale 
worden voor twee jongens in de 
categorie tot en met 12 jaar. Een 
klein veldje. De finale was tus-
sen Ingmar Scholten en Mathijs 
ter Haar. 

De commissie schatte in dat 
deze partij niet zo lang zou du-
ren, immers een set ging bij de 
jeugd tot de vier, dus geen pro-
bleem voor het schema. Helaas 
voor de commissie duurde deze 
wedstrijd 2,5 uur, eindstand 
3-4, 4-3, 4-3 voor Mathijs. De 
planning liep in de soep, maar 
de wedstrijd leverde heel veel 
publiek op.

W
ist

 u
 d

at
... Dat de 

Apeldoornse 
Tennis 
Kampioen-
schappen dit 
jaar 50 jaar 
bestaat?

Door de komst van de computer zijn er 
minder commissieleden nodig. 

Ernst Jasper treedt af na 10 jaar als 
voorzitter van de ATK. Net als zijn mede-
commissieleden draagt hij het stokje over.

Terugblik door 
Ernst Jasper, 

voorzitter ATF / ATK

Ook herinnert Ernst zich een 
wedstrijd tussen Michel Lentjes 
en Marco van Teeffelen. Een van 
de spelers blokkeerde zijn rug 
tijdens de wedstrijd. Een fysio-
therapeut heeft op de baan zijn 
rug gekraakt en de wedstrijd is 
gewoon uitgespeeld.

Ernst kijkt terug op een heel 
dierbare en leuke tijd en gaat nu 
genieten van zijn tijd die hij zal
verdelen tussen San Jose (waar 
zijn vriendin woont) en Epe.

Historieeen nieuwe eeuw
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12,50
14,95

9,95
12,50

21.950
9.200.000

34.000
79.000

Dát zijn 
video’s

Dít zijn 
Boeken

Het innerlijk spel door tennis 
van W. Timothy Gallwey 

Waarom sla je altijd de 

mooiste return op een service 

die uit is? W. Timothy Gallwey 

geeft antwoord op deze vraag en 

nog vele andere. Het boek over 

psychologie in tennis. 

Te koop bij bol.com voor € 14,95

Tennis ballen als meloenen 
van Jacco Eltingh 

Een onderhoudend boek van 

en over Jacco Eltingh. Begon zijn 

tenniscarrière als de zoveelste 

baseliner. Werd nadat hij zichzelf 

had omgevormd tot een zeer 

aanvallende speler een topspeler.  

Zijn overwinningen op Michael Stich 

(Wimbledon) en Thomas Muster 

(Australian Open) zijn legendarisch. 

Te koop bij bol.com voor € 9,95

Open 
door Andre Agassi 

Eén van de beste autobiografiën van 

de laatste jaren. De titel dekt de 

lading volledig. Wel onbegrijpelijk 

dat iemand die zegt tennis te haten 

zo succesvol was. Andre had een 

vreselijke vader. Hopelijk doet 

hij dat beter. 

Te koop bij bol.com voor € 12,50

De 73 beste tennissers aller tijden 
door Richard Krajicek 

De beste spelers volgens onze 

beste speler aller tijden Richard 

Krajicek. Weinig verassingen in de 

lijst te ontdekken. Voor alle John 

McEnroe fans is zijn fascinatie voor 

Ivan Lendl misschien moeilijk te 

verteren maar daarom niet 

minder terecht. 

Te koop bij bol.com voor € 12,50

Commercial Roger Federer 
YouTube: > 9.200.000 keer bekeken

Een ongelooflijk reclamespotje 

van Roger Federer  voor Gilette. 

Als een Robin Hood serveert hij op 

een afstand van een meter of tien 

een bidon van het hoofd van een 

toeschouwer. Kwade tongen beweren 

dat dit de 52ste take was. 

Herman van Veen tennist
YouTube: > 34.000 keer bekeken

Theatermaker Herman van Veen 

bootst op weergaloze wijze een 

tennisser na. Let vooral op 

zijn lichaamsbeheersing.    

Gustavo Kuerten vs. Alex Corretja
YouTube: > 21.950 keer bekeken

Finale Roland Garros in 2001. 

Gustavo Kuerten wint in vier sets 

en tekent na afloop een groot hart 

in het gravel. Vervolgens gaat hij 

erin liggen. Publiek uitzinnig!

De 73 beste tennissers aller tijden 
YouTube: > 79.000 keer bekeken

De beste spelers volgens onze 

beste speler aller tijden Richard 

Krajicek. Weinig verassingen in de 

lijst te ontdekken. Voor alle John 

McEnroe fans is zijn fascinatie voor 

Ivan Lendl misschien moeilijk te 

verteren maar daarom niet 

minder terecht. 
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Waar staat de tennisvereniging voor?
Onze vereniging is een gezellige vereniging die zowel 
het competitie tennis, als ook het Recreatief tennissen 
voor jong en oud van belang vindt. Naast de deelname 
aan KNLTB competities heeft TV de Maten ook 
toernooien voor jong en oud, kortom er is voor ieder 
speelniveau een mogelijkheid je uit te leven bij onze 
vereniging. TV de Maten ligt, in een voor Apeldoornse 
begrippen, ‘jonge’ wijk met een eigen tennisvereniging, 
wat wil je nog meer!

Waarom bent u voorzitter geworden?
Al velen jaren vervulde ik een taak binnen het bestuur van TV de 
Maten. Toen op mij een beroep werd gedaan om het voorzitter-
schap op me te nemen, hoefde ik daar niet lang over na te denken. 
In mijn beleving is een vereniging een bouwwerk dat nooit af is. 
Zodra een vereniging zich niet meer ontwikkelt, is dat het begin 
van het einde. Het leukste is om met die ontwikkeling bezig te zijn 
en steeds nieuwe dingen op te pakken. Natuurlijk horen er
bij het voorzitterschap een aantal taken in de formele sfeer, maar 
ik denk dat ik vooral aan de sturende en structurerende taak van 
het voorzitterschap een goede invulling kan geven.

Waarom moeten Apeldoornse kinderen tennis  
kiezen als hun eerste sport? 
Het moeten kiezen is voor kinderen en eigenlijk voor iedereen erg 
moeilijk! Het advies om te gaan tennissen is dat jong geleerd oud 
gedaan is, wat bij tennis impliceert dat je tot je 90ste (eens ons 
oudste lid) actief kunt zijn op de tennisbaan.

Hoe belangrijk zijn de Apeldoornse Tennis
kampioenschappen voor Apeldoorn in het  
algemeen en voor uw vereniging in het bijzonder?
Het op de kaart zetten van tennis in het algemeen, is zonder twijfel 
van groot belang voor Apeldoorn. Iedere vereniging die deelneemt, 
kan zich profileren als dé vereniging waar je lid van wilt worden.

Is er in Apeldoorn ruimte voor 10 tennisverenigingen? 
Er is zeker ruimte voor 10 tennisverenigingen. Zeker als de ATF 
samen met de verenigingen aan de weg gaat timmeren, zal het 
ledenaantal bij de verenigingen waarschijnlijk omhoog schieten.

Naam vereniging   T.V. De Maten

Oprichtingsdatum 1 juni 1978

Aantal leden 675

Aantal banen 10

VoorzITTer 
rené 

blIJ 

       Tennisvereniging

       De Maten  

Tennisvereniging

A4.indd   1 9-7-2007   14:05:52
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AAnmo
edigi

ngs

prijs

Gijs Hagen  & Fleur Harleman  

Erik Bisterbosch & 

Rachel van den Belt
 

Sjoerd Idzerda & Marke Zwaan

Lotte Haldan

 Boudewijn Vroom

Martijn Timmer

Jasmijn Mulder

2
0
0
7

Elk jaar reikt de Gemeente Apeldoorn aan de 

meest sportieve jongen en het meest sportieve 

meisje van de ATK de aanmoedigingsprijs uit. 

Een beker en eeuwige roem is zijn en haar deel. 

2008

2009

2
0
1
0

2011
2011

2010

Fotografie: John Nijst

Onderdeel van DROS facility groep

Totaal leverancier in schoon!

Omdat mensen zich prettig voelen in een schone omgeving! 

DROS schoonmaakdiensten houdt van een heldere aanpak. 
Bij elk project wordt volgens een vooraf afgesproken werk-
schema en tijdsplanning gewerkt. Duidelijke afspraken 
met de opdrachtgever zorgen voor een plezierige samen-
werking, waarbij DROS schoonmaakdiensten de kwaliteit 
en continuïteit waarborgt.

DROS schoonmaakdiensten is ISO 9001, ISO 14001, OSB+ 
en VCA-gecerti� ceerd en is aangesloten bij de Onderne-
mersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB). 

Onze kwaliteit, service en vakmanschap hebben er door de 
jaren heen voor gezorgd dat wij gespecialiseerd zijn in:

• Interieurverzorging
• Glazenwasserij
• Vloeronderhoud en tapijtreiniging
• Gevelreiniging
• Eenmalige- en opleveringsschoonmaak 
• Schoonmaken algemene ruimtes 
 appartementencomplexen
• Hoogwerkerverhuur

DROS schoonmaakdiensten heeft alle professionele middelen en vakkundige medewerkers in huis voor een 

optimaal schoon eindresultaat. 

      

Schumanpark 51
7336 AS Apeldoorn

Tel:  (055) 378 14 56
Fax:  (055) 378 17 95
E-mail:  schoonmaak@dros.nl
Web:  www.dros.nl

DROS schoonmaakdiensten bvDROS schoonmaakdiensten bv
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Het tennisracket van de 
zeventiger jaren. Als je op de 
baan serieus genomen wilde 
worden was dit racket eigenlijk 
de enige optie. Destijds in 

Apeldoorn bij Intersport 
Jonker, Sportshop Peeters en 
Ohman Sport te koop voor 
nog geen 100 gulden inclusief
een bespanning.

Dunlop MaxplyD

vroeger
toen
De 
rackets 
nog van  
hout
waren

dingen waar we dol op zijn

Ben Demmer Remco Scheurs

Wat betekent de ATK voor jullie?
Ben: De ATK was en is ieder jaar weer het hoogtepunt van het ten-
nisseizoen. Er kwam altijd heel veel publiek op af. Je deed mee voor 
de eeuwige roem. De beste van Apeldoorn zijn. Vroeger vond de 
prijsuitreiking ook plaats in Orpheus. Het was een groot evene-
ment.

Remco: Elk jeugdlid dat ook maar een beetje kon tennissen 
deed mee aan de ATK. Je wou je altijd meten met de besten van 
Apeldoorn. Het zorgde er ook voor dat verschillende spelers met el-
kaar gingen afspreken om onderling te gaan tennissen. Er ontstond 
ook wel een soort van verbondenheid tussen de clubs.

gesprek
Ben Demmer 

Remco Schreurs
Apeldoornse 

Tennis Kampioenen
Geïnterviewd door Han Blijleven

Hoe is jullie tenniscarrière begonnen?
Ben: In 1962 kwam ik voor het eerst kijken bij de ATK en ben gelijk 
op tennisles gegaan. In 1963 deed ik voor de eerste keer mee met de 
ATK. Heel veel jaren in verschillende categorieën meegedaan. 

In 1972 won ik de ATK categorie B en werd door Daisy en de Manege 
gevraagd om competitie te gaan spelen. Ik koos toen voor de Manege. 
Het was het eerste jaar dat de Manege ging betalen voor spelers.

Remco: Op twaalfjarige leeftijd verhuisde ik naar Apeldoorn en ging 
spelen bij Beekbergen. Ben Demmer was daar trainer. Hij raadde 
mij aan om naar VEGO te gaan.
 

interview
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Herinneringen aan de ATK
Remco: Ik herinner mij een van mijn eerste wedstrijden van de ATK 
die ik zag. Deze wedstrijd was tussen Han Blijleven en Joost van de 
Marel. Joost was de favoriet in deze wedstrijd en toch kon hij die 
wedstrijd niet winnen. 

Ben: Mijn herinnering is dat er altijd spelers geronseld werden bij 
de ATK. Je moest er voor zorgen dat je je team al helemaal in orde 
had voor de ATK anders was je na de ATK de helft van je team kwijt. 
Iedereen vond dat het ronselen niet hoorde, maar het gebeurde wel.

 

Gedenkwaardig moment ATK
Remco: Ik speelde de halve finale single tegen Thom van der Wiel. 
Het werd een hele zware wedstrijd, die ik uiteindelijk won, waar-
door ik de finale tegen Ruud van de Plank speelde. De fysiothera-
peut was er erg op tegen dat ik zou spelen. Ik had enorme rugpijn 
opgelopen tijdens mijn vorige partij. Opgave in de finale is natuur-
lijk geen optie, dus heb ik wel gespeeld maar kansloos verloren.

Ben: Ik speelde de herendubbel met Frans de Rooy. Frans speelde 
alleen de ATK en verder helemaal niets. Toch kwam ik, samen met 
mijn ongetrainde partner, vaak in de finale terecht met als hoog-
tepunt de winst bij Quick. We hadden matchpoint tegen. Ik sloeg 
een bal die het net raakte, maar er toch overging en toen keerde de 
wedstrijd. We wonnen deze finale.

 

Hoe zie je de toekomst van de ATK?
Remco: Er is verjonging binnen de ATK nodig. Nieuwe ideeën en 
ook meer creativiteit. De ATK moet ook binnen de verenigingen 
meer gepromoot worden. De leden stimuleren om mee te doen. Als 
alle verenigingen € 2,50 per lid afdragen aan de ATK kan iedereen 
gratis meedoen!  

Ben: Ik vind ook dat de clubs meer betrokken moeten zijn bij de 
ATK, dus allemaal meedoen en overal de wedstrijden laten spelen. 
Ook denk ik dat de social media gebruikt kunnen worden. Daar-
naast denk ik dat de ATK met twee weken te lang duurt. Dit kan 
spelers ook beletten om mee te gaan doen. Een optie kan zijn om de 
ATK te verkorten naar 9 dagen.

Toekomst 

 ATK

interview

€ 2,50 per tennisser en 

iedereen kan gratis meedoen 

aan de ATK           

“

”

Altijd werden er spelers 

geronseld           
“

”
Fotografie: Christiaan W

allet
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Waar staat de tennisvereniging voor?
VEGO staat voor; Voor Elkanders Genoegen Opgericht.
TV VEGO wil een moderne vereniging zijn waarin het 
recreatieve tennis centraal staat. Daarnaast heeft VEGO 
ook voor de prestatieve tennisser voldoende te bieden. 
De leden voelen zich daadwerkelijk betrokken bij het 
reilen en zeilen van de vereniging. De leden worden 
gestimuleerd om vrijwilligerstaken op zich te nemen. 
Gezelligheid en elkaar ontmoeten nemen een belang-
rijke plaats in. Ons streven is om een optimaal sport-

product te bieden, waarbij de liefde voor het tennis centraal staat.
TV VEGO streeft naar een minimum ledenaantal van 500 leden, 
waarvan minimaal 20% jeugdleden.

TV VEGO wil een vereniging zijn met speciale aandacht voor de 
jeugd. Zowel voor recreatief als prestatief ingestelde jeugd. Jeugd 
wordt gestimuleerd om hun tennisvaardigheden, ieder naar eigen 
kunnen, te ontwikkelen. Fair Play staat hoog in ons vaandel. De 
jeugd wordt gestimuleerd om vrijwilligerstaken op zich te nemen 
en krijgt de ruimte om zelf activiteiten op te zetten. TV VEGO 
heeft alle faciliteiten voor rolstoeltennissers en wil dan ook een 
vereniging zijn die deze groep alle mogelijkheden biedt om het 
rolstoeltennis te beoefenen. Er zijn naast de reguliere activiteiten 
ook speciale activiteiten, zoals training, voor de rolstoeltennisser
ontwikkeld.

Waarom moeten Apeldoornse kinderen  
tennis kiezen als hun eerste sport? 
Tennis is een complete sport. Het gehele bewegingsapparaat wordt 
gebruikt, wat goed is voor de vorming van spieren en de ontwikke-
ling van de motoriek, zoals onder andere oog – hand coördinatie. 
Het is een sport waarin je leert praktisch inzicht te krijgen en leert 
het strategisch, lees ook, vooruit te denken. Daarnaast is het een 

gevarieerde en sociale sport, waarin je zowel individualistisch 
alsook in teamverband de sport kan beoefenen Dit dan ook nog op 
alle dagen van het jaar van 08.00 uur tot 19.00 uur.

Hoe belangrijk zijn de Apeldoornse Tennis
kampioenschappen voor Apeldoorn in het  
algemeen en voor uw vereniging in het bijzonder?
De ATK is een begrip binnen Apeldoorn. Dat bewijst haar 50 
jarig bestaan van dit jaarlijks terugkerende evenement. Het is een 
toonbeeld van hoe verenigingen kunnen samenwerken en tot een 
fantastisch toernooi te komen. Ook is het belangrijk omdat het 
een groot gebeuren is waarin je als speler van andere verenigingen 
een kans geboden wordt kennis te maken met de banen van de 
andere verenigingen, te spelen met een maatje van een andere
vereniging, in een gemoedelijke, competitieve sfeer, waaraan alle 
sterktes mee kunnen doen. Dus ook nog de verzekering geeft van 
attractief tennis. Wat het kijken ernaar ook leuk maakt. Voor 
TV VEGO betekent de ATK naast jaarlijks gastheer te zijn voor de 
toegewezen “klasse” ook nog dat zij één maal in de tien jaar het 
Finale weekend mogen verzorgen, wat steevast een extra attractief 
karakter heeft omdat er dan vaak sprake is van een jubileumjaar.
Hierdoor komt de vereniging goed in de spotlights te staan en dat 
is goed voor TV VEGO.

Is er in Apeldoorn ruimte voor 10 tennisverenigingen? 
Wat ons betreft, is er genoeg ruimte binnen Apeldoorn voor 10 
tennisverenigingen. Al lijkt het door de huidige recessie en de 
financiële malaise waarin de gemeente Apeldoorn zit waardoor de 
subsidiekraan flink wordt afgeknepen, dat het voor de verenigin-
gen lastig is om het ledental op peil te houden. Dan komt al snel 
de vraag op; is tien verenigingen niet teveel? Mogelijk zet dit de
verenigingen aan om nog beter met elkaar samen te werken en 
gebruik te maken van elkaars afzonderlijke expertises.

Naam vereniging T.V. VEGO  

Oprichtingsdatum 12 maart 1959

Aantal leden 499

Aantal banen 8

VoorzITTer  
ArIe 

leenDerTSe

       Tennisvereniging

         Vego  

Tennisvereniging
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MAUREEN 

Vandaag 

speelt 

Aaron een 

finale bij 

Daisy om ATK kampioen te worden. 

Superspannend vind ik het. Ik hoop 

heel erg dat hij wint. Voor hemzelf, 

maar ook een beetje voor mezelf. Het 

gevoel is goed. De tegenstander van 

Aaron is hij ook al in de poule tegen 

gekomen en hij heeft hem toen dik 

verslagen, dus er zijn zeker kansen. 

De wedstrijd wordt omgeroepen en 

Aaron meldt zich bij de baan. Het gaat 

beginnen. Wij gaan zitten bij de baan 

en proberen doorlopend een positieve 

uitstraling te hebben. Afspraak is dat 

we Aaron alleen positief benaderen. 

Aaron gaat heel goed van start en wint 

de eerste set. Dat gaat goed. Hopelijk 

houdt hij het vast. Dan slaat Aaron 

een paar dubbele fouten, twijfel slaat 

toe. Het zal toch niet. Een paar mooie 

rally’s volgen, waarbij Aaron uiteinde-

lijk de mooiste bal wil slaan, die dan 

vervolgens uit gaat. Hup, daar stuitert 

het racket al tegen de grond. Rustig 

doen, roepen wij. Hup een wegwerp-

gebaar. Hou toch eens je mond. Oké, 

het is allemaal onze schuld. De voor-

genomen positieve uitstraling is nu op 

een nulpunt gekomen. Wij zijn nu op 

Column

de BeleViNG VAN eeN ATK-FiNAle

het punt aangeland dat wij als verstan-

dige ouders moeten optreden en onze 

eigen emoties weg moeten cijferen. 

Blijf je naast de baan zitten en hou je 

verder je mond of loop je weg zodat je 

zoon geen last meer van je heeft. Al is 

weglopen naar een andere baan ook 

niet echt een positief signaal. Helaas 

zijn wij wederom in onze oude valkuil 

van fanatiek tennisouder gevallen. Ik 

benijd de ouders die zeggen dat zij 

die spanning niet kennen. Of ik het 

geloof...

AARON - Als ik terug denk aan mijn 

finale bij de ATK kan ik er nog steeds 

van balen. Ik speelde het hele toer-

nooi al best aardig en had echt het 

gevoel dat ik kon gaan winnen. Dan 

komt het moment dat mijn naam 

wordt omgeroepen en vanaf moment 

drong het pas tot mij door dat ik de  

finale ging spelen. Mijn ouders  

kwamen natuurlijk kijken dus dan 

gelden de standaard regels weer. 

Alleen positief coachen! Ik kan het 

niet hebben als mensen gaan zeggen 

wat ik moet doen. Gewoon zeggen dat 

ik erg goed speel en ik ben blij, ook als 

het niet zo is. De wedstrijd begon erg 

goed voor mij, ik was geconcentreerd 

en won de eerste set. In de tweede 

set ging het fout. Mijn tegenstander 

begon erg slim te spelen en ik begon 

fouten te maken. Tempo van de rally’s 

ging omlaag en ik begon te moppe-

ren. Ik tennis altijd op een manier 

die ik leuk vind om te spelen en wat 

ook leuk is om te zien. Er moet altijd 

wat gebeuren in mijn wedstrijden. 

Tactisch niet erg sterk en dat heb ik 

erg vaak gehoord van mijn moeder. Er 

werden wat opmerkingen gemaakt en 

ik verloor de controle, werd zenuw-

achtig en kwam er niet meer uit. Mijn 

racket vloog van de ene kant van de 

baan naar de andere kant. Dat is het 

moment dat mijn ouders tegen mij 

gaan praten en dan kan ik mijn woede 

op hen uiten. Lucht lekker op; gevolg 

wel weer een preek thuis maar ja alles 

om te winnen toch?! Helaas was ik 

niet goed genoeg en verloor ik mijn 

wedstrijd. Kon mijn goede spel van de 

eerste set niet vasthouden en verloor 

even later de controle over de hele 

wed-

strijd.
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Fotografie: Christiaan W
allet



ATK 81ATK 80

Adressen

t.v. Beekbergen  
Veldhofweg 31  
7361 TA BEEKBERGEN  
Telefoon clubhuis: 055 - 506 27 63
  

A.L.t.v. daisy  
Callunalaan 7  
7313 GA APELDOORN  
Telefoon clubhuis: 055 - 355 34 23   
  

t.C. Kerschoten  
Musschenbroekstraat 25  
7316 JD APELDOORN  
Telefoon clubhuis: 055 - 578 50 70  
   

t.C. de manege  
Jachtlaan 8 a 
7313 CP APELDOORN  
Telefoon clubhuis: 055 - 355 18 43  
    
  
t.v. de maten  
Ambachtsveld 3  
7327 AZ APELDOORN  
Telefoon clubhuis: 055 - 542 52 11  
  

 
A.L.t.v. Quick  
Pijnboomlaan 30  
7313 AW APELDOORN 
Telefoon clubhuis: 055 - 355 25 59 
  

t.C. sprenkelaar  
Nocturnestraat 1  
7323 LC APELDOORN  
Telefoon clubhuis: 055 - 360 36 23  
  
  
A.L.t.v. tepci  
Sportpark Orderbos 31  
7313 HN APELDOORN  
Telefoon clubhuis: 055 - 356 05 27  
  
   
t.C. Ugchelen  
Ugchelsegrensweg 10  
7339 CT UGCHELEN   
Telefoon clubhuis: 055 - 542 39 88  
 
  
t.v. vego  
Dubbelbeek 10   
7333 NJ APELDOORN  
Telefoon clubhuis: 055 - 533 13 98 

Wie ZiT WAAr    

De Ganzehal bv    horeca totaalinrichting
 

Het bedrijf van de familie Harry&Jos Goos is gespecialiseerd in horeca-totaalinrichtingen. 
De groothandel levert zowel meubilair als apparatuur, nieuw en gebruikt en weet zich te onder-
scheiden door de uitgebreide mogelijkheden, kennis en service. De verkoophal aan de Europaweg 
biedt een bijzonder uitgebreid assortiment, van theelepel tot koelkast en van parasol tot 
stamtafel, van alle bekende merken en levert aan Horeca / Recreatie / Sportkantine’s en 
Instellingen door heel Nederland.

Uniek is onze expertise als het gaat om de consultancy binnen de horecabranche. Advisering op het 
gebied van exploitatie en inrichting kan heel veel geld besparen.
Binnenkort wordt het projekt  Ontmoetingscentrum “de Groene Hoven” van de WoonMensen + Accres,  
van geheel nieuwe inrichting voorzien. 

De GANZEHAL-VERHUUR – pariculier/bedrijf
Het organiseren van events draait om gastvrijheid, het raken van de juiste toon door het creëren van 
sfeer.  De hoofdactiviteit van de GANZEHAL-VERHUUR bestaat uit het verhuren van horeca- en event-
materialen. Maar mede door de persoonlijke invloed van Harry Goos heeft het bedrijf naam kunnen 
maken als ‘dè Professional in Events’. Ook voor u staan wij graag klaar met een totaal pakket van facility 
management. Wij ontzorgen events facilitair van groot en klein. Dit begint met het goed luisteren naar 
de wensen bij een event, het daarna mee  denken in het hele organisatieproces om vervolgens een 
invulling op maat te creëren. Alles wat in ons assortiment verkocht wordt kan wellicht ook VERHUURD 
worden, vraag naar onze speciale prijs condities!

Feest-TENT
Tijdens de FINALEweekend ATK-50jaar, verzorgt de Ganzehal, in samenwerking met een gerenomeerd 
Tentenverhuurbedrijf DE WEERD de inrichting en het horecagedeelte van tennispark VEGO. dit houdt 
in dat er comfortabele stoelen langs de velden geplaatst worden en grote parasols en business-seats op 
een speciaal ingericht terras, onder andere voor zakelijke ontvangst. Daarnaast komt er in de gezellige 
VIP-tent een horecagedeelte waar  hapjes en drankjes geserveerd worden. 

ATK - De Grootste outdoor tennistoernooi van Nederland 

De wedstrijden
Harry Goos is al jaren (23jaar) enthousiast (in woord & gebaar) toeschouwer&speler  tijdens de ATK 
+ FINALE wedstrijden. Inmiddels spelend in Cat.HD-6 30+ samen met zijn vaste partner Tom Overes!  
Onverslaanbaar óók in tennis! is onze sloagen. “Als je van tennis houdt, dan mag je het evenement 
eigenlijk niet missen. Het is de kans om vedettes richting de internationale top in een professionele 
omgeving te kunnen aanschouwen. Wij vinden het enorm leuk dat ons bedrijf  de GANZEHAL BV. kan 
bijdragen aan de supergezellige sfeer rondom de banen.”

Wij wensen de organisatie ATK-commissie alsmede VEGO organisatie van Jubileum lustrum 
50 jaar een succesvol & sportief tennistoernooi.

Harry & Jos Goos
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50 jaar AtK
is een jubileumuitgave ter gelegenheid van 
50 jaar Apeldoornse Tenniskampioenschappen
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