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Voorwoord
Beste tennisvrienden
2010 is voor de G.T.C. een memorabel jaar
geweest. Enerzijds door de realisering van ons
prachtige nieuwe tennispark op de Blanckenborg, anderzijds door het 40 jarig jubileum van
de vereniging, waaraan het afgelopen jaar ook
de nodige aandacht is besteed.
In de titel van deze jubileumuitgave: Van de
Doktersbaan tot de Blanckenborg zijn deze 2
feestelijkheden perfect samengevat. Als voorloper van onze vereniging is er in de eindjaren 60 al door een aantal enthousiastelingen
getennist op de baan van Dokter Hoyng. Het is
aan een deel van deze mensen te danken dat
de vereniging op 3 juni 1970 is opgericht. Met
een verblijf op Den Elshof, “De Bleeck” en nu
de Blanckenborg zijn de locaties genoemd waar
vele tennisliefhebbers een balletje konden slaan.
Om het 40 jarig jubileum extra aandacht te
geven is besloten om aan het eind van het jaar
in deze uitgave een schets te geven van onze 40
jarige geschiedenis.
Met veel inzet en geduld is er door Hans Tops,
Wout Jansen en Ferry Broshuis gewerkt aan deze
jubileumuitgave. Daarvoor verdienen deze heren
een groot compliment en dank. Ook een woord
van dank is op zijn plaats voor Ton Laarhoven.
Hij heeft in de loop van het bestaan van de
G.T.C. veel informatie bewaard. Deze informatie
was een grote bron waar uit geput kon worden
om deze jubileumuitgave te kunnen vullen. Ook
dank aan die leden, die foto’s beschikbaar hebben gesteld of andere inbreng hebben gehad.
In 4 perioden van 10 jaar is er in deze jubile-

umuitgave aandacht voor de hoogtepunten,
maar ook voor minder leuke momenten van
onze vereniging.
Daarbij is duidelijk dat de G.T.C. zich kenmerkt
door haar gezelligheid en plezier aan het tennis.
Op een korte periode na in de jaren 90 is er
minder aandacht voor het prestatieve tennis.
In deze jaren werden er een aantal noemenswaardige prestaties geleverd. Voor de nabije
toekomst zal er op onze mooie locatie ook weer
wat meer ruimte gegeven worden aan het
verhogen van het tennisniveau in de breedste
zin van het woord.
Een ander belangrijk punt in de 40 jaar G.T.C. is
het onmisbare werk van alle vrijwilligers, die
hun steentje hebben bijgedragen aan het kunnen laten functioneren van de vereniging. Naast
onze leden maken juist de inzet en medewerking van deze vrijwilligers het mogelijk dat de
vereniging heeft kunnen bestaan. Of het nu een
kleine of een grote bijdrage is geweest is daarbij
van ondergeschikt belang. Namens het bestuur
van de G.T.C. grote dank. Ook in de toekomst zal
het verdere bestaan van de vereniging mede
afhangen van de inzet van alle vrijwilligers.
Als laatste wil het bestuur de sponsoren bedanken voor hun bijdragen aan de vereniging.
Mede daardoor is het mogelijk geweest om in
het bijzonder het jeugdtennis zoveel aandacht
te kunnen geven. Ook in de toekomst is de
bijdrage van de sponsoren onmisbaar om de
doelstellingen van de vereniging te kunnen
realiseren.
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Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier
met deze jubileumuitgave. Naar ik verwacht
zullen er ook bij u een aantal momenten van
herkenning en herinnering naar boven komen.
En daar is het uiteindelijk ook voor bedoeld.
Met het nieuwe park en de gezonde stand van
zaken binnen de vereniging gaat het bestuur er
van uit dat wij als G.T.C. met veel vertrouwen
de komende jubilea tegemoet kunnen zien.
Jos Penterman
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Inleiding
De tennisclub
Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was
tennissen nog geen sport voor Jan en alleman,
integendeel zelfs. Het was nog een elitesport
die echter vanaf die tijd als gevolg van de
snelle toename van de welvaart, de veranderende normen en gewoonten ‘in’ raakte bij een
steeds groter publiek.
De situatie in Groenlo was niet veel anders.
Daar waren in de jaren zestig overigens al wel
twee tennisbanen waarvan er één nog slechts
bij een enkeling bekend is. In de huidige woon-

wijk aan de Eibergseweg lag een tennisbaan,
net achter het toenmalige horecabedrijf van
Zwarte Jan. Dat zullen veel mensen zich nog
wel herinneren. Die baan daar werd ook wel
‘de Doktersbaan’ genoemd omdat er vooral
huisartsen en daaraan gelijkwaardige beroepsgroepen tennisten.
En er was een tennisbaan achter de toen nog
bestaande steenfabriek, vlakbij de plek waar
ooit het bedrijf Lee Cooper stond. Het was, zo
herinnert Hans Tops zich, een baan die er erg

onverzorgd uitzag maar het was niettemin
een tennisbaan. Dat is bij weinigen bekend;
eigenlijk een opvallende luxe in die tijd: twee
tennisbanen maar het was aan de gewone man
nog niet echt besteed.
Zoals het altijd gaat ontwikkelt zich een behoefte in de samenleving en dan komt zoals in
dit geval de roep om tennisbanen en als gevolg
daarvan de noodzaak tot het oprichten van een
tennisclub. Zie hier het ontstaan van de nu
40 jaar oude Groenlose Tennis Club (G.T.C.).

V.l.n.r.: Elian Schoemaker,
Ans Ankoné, Nanda de Groen,
Miems de Groen, Leentje Barnaart
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1970-1980
Start- en ontwikkelingsperikelen

Opening drie tennisbanen op het sportcomplex
Den Elshof door burgemeester A.J.A. Janssen en
locoburgemeester Th. Groot Kormelink
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In de annalen van de G.T.C. is terug te vinden
dat op zaterdag 18 april 1970 drie tennisbanen op het sportcomplex den Elshof officieel
werden geopend door burgemeester A.J.A.
Janssen van de toen nog zelfstandige en
trotse gemeente Groenlo en hij werd bij het
openingswerk geassisteerd door wethouder
en locoburgemeester Th. Groot Kormelink.
Het aardige was, dat op het moment dat op
de tennisbanen kon worden gespeeld, er nog
geen tennisvereniging was. Je zou dus kunnen
stellen dat de gemeente in dit geval een zekere
voortvarendheid van werken niet kon worden
ontzegd!
Er was overigens wel een zogeheten werkcomité dat in afwachting van de oprichting de
geëigende maatregelen nam. Op 3 maart 1970
werd dat werkcomité samengesteld en daarin
werden ook de contributies vastgesteld, zowel
voor senioren als junioren. Enkele aardige
bepalingen uit die eerste brief willen we u niet
onthouden. “Ieder lid zorgt voor eigen ballen”
en “witte tenniskleding is verplicht”.
In een zo mogelijk nog officiëler schrijven
van dat werkcomité van 15 maart 1970 werd
bepaald dat de opening van de banen is
vastgesteld op zaterdag 28 maart. In het hierbij
afgedrukte formulier ziet u uit welke personen
dat werkcomité bestond.
Opvallend is ook, dat van meet af aan werd
gestart met trainingen voor de jeugd. En de senioren die tennisles wilden konden dat krijgen

van de eigen trainer Fons Zuidinga die dat vele
jaren heeft gedaan. In die tijd namen de eerste
teams van de G.T.C. deel aan de landelijke
competitie en dat gold zowel voor senioren als
voor junioren.
De officiële status van tennisclub komt dan
tot stand op 3 juni 1970 als de constituerende
vergadering daarvoor wordt gehouden in hotel
de Moriaan aan de Mattelierstraat.
Op die eerste vergadering waren aanwezig het
voltallige bestuur (bedoeld zal zijn het voltallige werkcomité) en 24 leden. Het goedkeuren
van de statuten en het huishoudelijk reglement
leverde volgens de geschiedschrijving geen
probleem op. Maar de leden hadden blijkbaar
niet veel behoefte zich kandidaat te stellen
voor een bestuursfunctie want geen enkel lid
meldde zich daarvoor aan. Dat wat netelige
probleem wordt opgelost door het besluit van
de vergadering het werkcomité te installeren
als zijnde het bestuur van de Groenlose Tennis Club. Het werkcomité gaat met dit besluit
akkoord. Het op deze manier geformeerde
bestuur kiest dan uit haar midden Piet van den
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De eerste voorzitter van de G.T.C. Piet van den Heuvel

Heuvel tot voorzitter, Ans Kaak tot secretaresse
zoals het beschreven staat en Joop Koopmans
tot penningmeester.
In diezelfde vergadering deelt de voorzitter
mee dat de tennisclub thans 175 leden telt,
waarvan 45 juniorleden.
Je kunt stellen dat op 3 juni 1970 de voorbereiding te komen tot een echte tennisclub dus
werd afgerond. Er was nu een tennisclub met
bestuur, er waren drie banen en er waren in
totaal 175 leden. Aan de groeiende behoefte
om te tennissen kon op een verantwoorde en
naar de maatstaven van die tijd goede wijze
worden voldaan.
Was daarmee nu definitief een eind gekomen
aan de tijd, dat tennissen nog een elitaire sport
was? Je zou dat kunnen zeggen, maar toch
deed ‘de oude garde’ in 1970 nog een keer van
zich spreken.
Bijgevoegd is een briefje gedateerd 6 februari
1970 op papier van huisarts E.F. Hoyng waarin
een gift van de oude stichting voor de werkgroep nieuwe banen wordt aangekondigd. Een
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joyeus en nobel gebaar, maar uit het briefje
blijkt niet hoe groot het bedrag was dat werd
gedoneerd en dat is ook nergens te vinden.
Maar het mooie gebaar blijft.
Mooi vonden wij ook de vondst van de informatie die Jetty Jansen in de eerste jaren gaf
over het ontstaan van het tennis. Achteraf
beschouwd is dat een voortreffelijk moment
geweest omdat de sport steeds populairder
werd en het dus goed was wat achtergrondbagage te hebben. Daarom hier ook dit
informatieve stukje over de herkomst van
tennis.
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Het feestcomité:
Gerri Kristen, Rick Besseling en Joop Koopmans

De eerste jaren
Nadat alle formaliteiten rond de totstandkoming van de G.T.C. waren geregeld kon er dus
getennist worden en dat naar hartenlust. Zoals
dat altijd gaat in het begin van een nieuwe vereniging zijn er veel ideeën, plannen en suggesties want alles moet nog ingevuld worden; er is
nog geen traditie, geen bestendige gedragslijn
want die moet zich in de praktijk ontwikkelen. En natuurlijk organiseert een in Groenlo
ontstane club ook feestavonden. De eerste
feestavond is op 23 januari 1971 in de Taveerne
van het toen nog geheten City Centrum in
Groenlo. Er werd een bijdrage van ƒ 3,- per
seniorlid gevraagd en de juniorleden hadden
gratis toegang. Op 17 maart 1971 wordt een
aanvraag gedaan om Koninklijke Goedkeuring
om zodoende te kunnen toetreden tot lid van
de KNLTB. In april van datzelfde jaar worden
promotionele activiteiten voor de jeugdleden
ontwikkeld. En wat zich ook goed ontwikkelt
is het ledenaantal. Het is in de eerste jaren
dat het tennissen ook steeds meer weerklank

begint te vinden op verjaardagspartijen. In die
tijd stond vooral de tennisbal centraal en natuurlijk ook hoe je die met gevoel, met kracht,
met effect en met souplesse moet slaan.
In 1974 is het aantal leden al opgelopen tot
280. Dat moet natuurlijk leiden tot overvolle
banen.

Oproer
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de
vereniging in maart 1974 voor de eerste keer
te maken krijgt met interne rebellie. Een
aantal leden schrijft het bestuur een brief op
poten waarin ‘ernstig wordt geprotesteerd’
tegen het door het bestuur genomen besluit
om junioren ’s middags en senioren
‘s avonds voorrang te geven op alle banen.
In de hierbij afgedrukte brief is te zien dat de
protesterende leden vinden dat iedereen op
een door hem/haar zelf te kiezen tijd in de
gelegenheid moet worden gesteld van de tennisbanen gebruik te maken.
We hebben geen brief gevonden waarin het
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bestuur uitleg geeft van haar visie.
Maar het geeft wel aan dat drie tennisbanen
met een sterk uitdijend ledental leidt tot krapte
en krapte leidt tot noodzaak voor uitbreiding.
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“Het zou niet de
laatste ledenstop zijn”

De eerste aanzetten daarvoor worden logischerwijs dan ook al gegeven. Op 26 april 1974
schrijft het bestuur van de G.T.C. in een brief
naar de gemeente, dat enkele jaren geleden
de club is begonnen met rond de 180 leden
en dat dit nu is opgelopen tot boven de 280.
Het is algemeen gebruikelijk in het land uit te
gaan van zo’n 50 leden per baan en dus zou
op grond daarvan het aantal banen nu 5 of 6
moeten bedragen.
“Wij verzoeken u daarom de mogelijkheden te
onderzoeken om te komen tot uitbreiding van
het tennispark met 2 à 3 banen.”

De club verontschuldigt zich voor de amateuristische wijze waarop een schets is bijgevoegd,
maar dat doet natuurlijk niet af aan de ernst
van de zaak en de noodzaak van uitbreiding
van het aantal tennisbanen.
Hoe nijpend het tekort aan tennisbanen is blijkt
wel uit het feit dat er in 1975 een ledenstop
wordt doorgevoerd; het zou niet de laatste
ledenstop zijn.
Interessant is te weten dat in het jaar daarna
in het overleg met de gemeente door die
gemeente wordt opgemerkt dat zes banen
onhaalbaar is, mede gezien de te verwachten

Overdekt terras zonder
clubhuis 1976

moeilijkheden met de aan te kopen grond.
Daarom wil de gemeente streven naar uitbreiding van het aantal banen met één. Over
die baan zal dan pas in 1977 kunnen worden
beschikt omdat de gemeente in 1976 de tennisaccommodatie in het prioriteitenschema zal
opnemen. En dan wordt er door de gemeente
voor een erg opvallend aspect aandacht gevraagd.
De gemeente overweegt voorts nog een
tweede tenniscomplex op een andere plaats in
de gemeente te realiseren, maar het bestuur
van de tennisclub acht deze oplossing (terecht!) minder juist. Centralisatie is en blijft het
uitgangspunt. Het bestuur van de tennisclub
vraagt dan nog de mogelijkheid te bezien de
banen te verlichten wat soelaas kan bieden
voor extra speeltijden.
De Tennisclub wordt in oktober 1976 verblijd
met het afkomen van een vergunning voor
aanleg van twee tennisbanen met 2 kleedkamers. Als de twee tennisbanen in 1977 zijn
gerealiseerd wordt de ingevoerde ledenstop
weer opgeheven.

Bouw Clubhuis
Het kon natuurlijk niet uitblijven en het bleef
ook niet uit: het is 13 maart 1978 als het
bestuur voorstelt een clubhuis te bouwen. Er is
dan ƒ 15.000,- in kas en men denkt aan een
lening bij de bank van ƒ 20.000,-. Binnen deze
normen hoeft het niet te leiden tot een contributieverhoging en dat is altijd een sterk punt
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Miems de Groen overhandigt Ton Laarhoven
(voorzitter) de sleutel voor het clubhuis 1979

als je dat kunt voorstellen. Tot nu toe vonden
de tennissers een aangenaam onderdak in
de Grolkantine, maar nu zich de mogelijkheid
voordoet een eigen home te hebben is dat
natuurlijk prachtig.
De bedoeling van het clubhuis is ook het zicht op
baan 1-2 en 3 te verbeteren alsmede het contact
met baan 4 en 5 te verlevendigen. Er ontspint
zich een aardige discussie over de vraag of het
nu een clubhuis moet zijn dan wel een kantine
en op de vraag wat het verschil is tussen clubhuis en kantine antwoordt Piet van den Heuvel:
“clubhuis niet commercieel kantine wel.”
Het clubhuis (met kantine) is er wel gekomen
en het gaf de vereniging in elk geval (nog)
meer identiteit.
Er werd flink getennist en het pad naar de
velden van de sv Grol liep pal langs de ten-

nisbanen. Het was in die tijd nog iets bijzonders
meisjes en dames te zien tennissen en toen
is door de gevatte, gewiekste en ondeugende
opmerkingen van de Grolvoetballers en bezoekers in ieder geval een bepaald deel van het
vocabulaire behoorlijk in omvang toegenomen!
Jaren later werden overigens diezelfde Grolvoetballers lid van de tennisclub, zo gaat dat. In
1978 neemt Ton Laarhoven het voorzitterstokje
over van Piet van den Heuvel die de club bekwaam door de altijd lastige beginjaren heeft
geloodsd.
Dat wil overigens niet zeggen dat het daarna
gemakkelijk werd. Integendeel zelfs.
Begin 1980 vraagt de club opnieuw bij de gemeente aandacht voor het tenniscomplex. Wat
daar de gevolgen van zijn ziet u in het relaas
van de tweede tien jaar.

Van de Doktersbaan tot de Blanckenborg
GTC_40jaar-binnenwerk.indd 11

40 jaar

11

18-01-2011 14:13:49

“d’n Allereertsen echten wedstried
van de G.T.C.”
door Ton Kaak
Ikke zeg de gek, de schriever van dit stuksken;
Rich Besseling, keptun, want dee was al eerder
wiet van hoes e’wes; Crista Dankbaar, kwam
zo uut dePruus, draagden in dee dagen minder
met as noo; Fons Zuidinga, kon in dee tied wal
un betjen tennissen en Ger Vos uut Leevelde,
hadden völle poggenin huus wanr as iej hum
mosten geleuven, slachten dee bienao elke
wekke. Dat was ut tiem, dat de allereersten
echten wedstried van G.T.C. mos spöllen.
Joa kiek, as iej un verslag aover un wedstried
schrieft, moj eers de leu veurstellen; dat heurt
zo, ik kan dat wetten want ik bun op ut tennissen.
Eers was ik op ut voetball’n, maor tton ik heurden daj met ut zelfdewark biej ut voetball’n
terreinknech wwarn en biej ut tennissen baancommisaris hep ik mien gin moment bedach.

“Ik kan dat wetten
want ik bun op ut
tennissen”
Jaoren gelejen kwam Rick biej ons an de deure
um te zeggen, dat wiej mosten tennisspöllen in
d’m echten groten bond. Wiej mot naor Zwolle
hen, zei zee d’r biej. Toon ik zei, dat wiej dan
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neet weg hoofden, zei zee dat wiej naor stad
Zwolle hen mosten en daor had ik nog noit van
e’heurd.
En zee vertelden d’r nog biej dat heur opoe had
e’zeg, dat as wiej alle wedstrieden zollen winnen, wiej in de krante zollen kommen. En omdat ik in dee dagen un auto hadde vroog zee
miej of ik wol riejen. Zondag aover nu wekke
om zes uur smons op de markt zei zee.
Toon ik din bewusten morn wakker werde, had
ik un raar geveul in de boek. Ik lusten dan ook
helemaole gin pap en maor dree spekpanekoken. En dan moj wetten, dat onzen opoe dee zo
lekker kon.
Toon ik op de markt kwamme, stonden zee d’r
al te wachten. Met ut instappen zei ik: amsleu
biej mansleu en de vrouwleu biej miej veurin.
Moar wat was dat Zwolle in ende weg! En de
autos gingen in dee dagen ook neet zo hard as
tegenswoordig. Oh nee. Veurbeeld: toon Ger
Vos zei, dat hee uut de bokse mos, zei hee: iej
riejt maor deur, ik hale oe wal weerin. Gelukkig
begon Rick aover ut leaven in de grote stad te
vertell’n; dat daor zovölle huuze warn en zovölle straoten en wal tien karken. En omdat daor
zovölle autos waarn, was ut daor heel geveurluk. En ondertussen, dat wiej Rick vol bewondering an zaat’n te kieken, mosten wiej heur
belaoven, dat wiej biej de straote aoverstekken
heur de hand zolden vastholden. En toon Fons
dat dreks wol gaon oeffenen, zei Rich dat dat

in d’n auto neet kon. (Kots vertelden Fons miej,
dat hee andere dingen wal in d’n auto had
eóefend; maor a: dit hef niks met de eersten
echten wedstrie van G.T.C. te maakn, z: ut was
in zien eigen auto en Y; zeg noo zelluf.).
Endeluks kwamen wiej in Zolle an. Wat wiej
daor zagen: iej holt ut neet veur mögeluk.
Héle grote dikke huuze; “Flets” zei Rick, maor
ik dachte ik zegge maor niks, anders mot ik
staks allene de straote aover, maor ik heb zelf
e’zene, dat d’r raamn, en deurn en muurn
anzaten.
Biej d’n eersten besten kearl de wiej zagen
mosten ik hu hollen; Rich dreeij’n reamken los
en vroog and in kearl waor de tennisbane was.
Din kearl keek ons an en hee zei, dat d’r meerdere parken met meerdere tennisbanen waarn.
Maor Rick, ook neet van gistern, zei dat wiej d’r
maor ene broekten; hooguut, as ut tegenvölt,
twee vulden Crista an.
Toon wiej daor ankwamen stonden zee al op
ons te wachten. En alhowal ut nog vroog was,
ik schatt’n as tenminste de pastoor um neet
e’daone had, dat de hoogmis nog neet ens oet
was, hadden ze de middagpot al op. Want din
kearl dee ons toosprak had de warme eerdappels nog achter in d’n hals. Daorno leeten ze
ons zeen waor wiej tegen mosten spöllen. Een
van dee vrouwleu was toch mooi, en völle dat
daor an zat. Ger Vos markten voorts op, dat dee
neet an de laatste même had e’leg’n en Fons
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Kampioen zaterdagcompetitie 1977. V.l.n.r.: Theo Kaak, Gerri Kristen, Christa Dankbaar en Loeki Dibberts

vroog and in kearl van de eerdappels of hee d’r
tegen moch spöllen.
Toon zol ut ech beinn’n. Met dat ik de bane
opleep, zag ik nu kearl nu leere opkroepen en
d’r baoven op gaon zitten. Ik dach dat hee wol
gaon schaften, want ik zei hum, dat hee zien
tuutjen met brood had vergetten. Maor zei hee
“meneer ik ben umpaijer, wilt U inslaan“, en
dat vond ik heel vrindeluk van din kearl.

Oh nee, leluk dat de kearl was; ik dachte nog:
iej slaagt zovölle maat op nu mangel as op nu
maiskolve, dat as iej d’r nao, de Sinte Matten
nog bunt, maj oew van bliedschap wal in de
bokse daon. Hoo de uutslag is e’worden weet ik
neet meer; Rich zei dat wiej dat maor zo gauw
mögeluk mosten vergetten. Dat hebbe wiej dan
ook maor e’daoene. En in de krante bunne wiej
ook nooit e’komm’n.

Maor ik zei hum, dat miej dat noo nog wat te
vroog was en wat ik hum neet zei, was, dat ik
’s aovonds deveur biej de Pelikaan was e’west
en um daor um nog wal aardig had e’snaoven.
Maor omdat ik d’r neet inspeje, belaovden ik
um, dat ik nao de wedstried zien kamaraod zol
weazen.

Toon wiej weerumme reejen, vroog Crista hoo
dat noo kwam, dat wiej zo wiet weg mosten en
neet zo as de voetballers naor Lichtenvoorde,
Winterswiek of Eibargen mosten. Rick antwoorden, dat toon zee de kearl van de bond had
e’sprokken, en hee had e’vraogd of wiej hoog
konden spöllen, allene maor had e’zeg van
heel hoog meneer en wieter niks. En omdat
wiej daor Rick wal geliek in mosten geev’n zal
dat wal altied un raodsel veur ons bliev’n.
Toon ik din aovend in bedde veel, was ik heel
meu maor ook heel bliej, want twee dingen
wist ik heel zeker: ik was weer in Grolle en gin
mense in Zwolle dat de spekpanekoken zo lekker kon bakken as onzen opoe.

D’n kearl waor ik tegen mos spöllen, was neet
zo mooi as dat mense wat oe zonet beschreve.
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1980-1990
Vol van ergenis en toch met een
goede afloop
Het begint in 1980 allemaal nog vrij zonnig
voor de G.T.C. Op zaterdag 29 maart 1980
wordt het clubhuis officieel geopend en
begint dus de eigen identiteit verder toe te
nemen. In de tennismond wordt dat clubhuis overigens betiteld als ‘het kippenhok’
wat enige inkijk geeft in de status van dat
gebouw. Maar niettemin: het was er!
Overigens stuurt de G.T.C. begin 1980 een
brief naar het Grolse college en daarin wordt
aandacht gevraagd voor een aantal inmiddels
prangende kwesties. Er zijn te weinig banen en er is als gevolg daarvan een
lange wachtlijst van tennissers.
Op het sportpark den Elshof
zijn nagenoeg geen uitbreidingsmogelijkheden voor
de tennisclub en dus lijkt
een zonnige toekomst
daar niet direct in de
lijn van de verwachtingen te liggen.
Het bestuur van de
G.T.C. doet ook een
aantal opvallende
suggesties aan de
gemeente: aanleg
van een tennishal aan
de Woerdseweg waar
bijvoorbeeld een achttal buitenbanen kunnen
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worden aangelegd met een uitbreidingsmogelijkheid van bijvoorbeeld vier banen. Of deze
buitenbanen door een particulier, de gemeente
Groenlo dan wel door de G.T.C. geëxploiteerd
zullen worden zal na een principebesluit nader
kunnen worden bekeken, zo stelt het bestuur
van de G.T.C.

Het voordeel van dit plan - zo ziet de tennisclub
het in elk geval - is dat het hele tennisgebeuren zich zowel in de zomer als in de winter kan
afspelen aan de Woerdseweg. Er kan nu ook
al rekening worden gehouden met de te verwachten groei van de tennissport in Groenlo en
de centrale ligging in de buurt van de nieuwe
woonwijken maakt het voor de jeugd toch wel
gemakkelijker en vooral veiliger de tennissport
te beoefenen. En nog steeds volgens het toenmalige bestuur van de G.T.C. zouden de huidige
tennisbanen dan plaats kunnen maken voor
een parkeerplaats op het sportpark den Elshof.
En die parkeerplaats zou in de winter ook nog
als ijsbaan dienst kunnen doen!
Het waren nogal aansprekende en vooruitstrevende gedachten die misschien op het
gemeentehuis tot vreugdesprongen en kleine
polonaises bij bestuurders en ambtenaren zouden leiden omdat hun eigen denkwerk hierbij
helemaal overbodig werd. De werkelijkheid - zo
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bleek later - was aanvankelijk toch een andere.
In die tijd was er al sprake van het bouwen van
tennishallen. Een gat in de toenmalige markt.
Ook Fons Zuidinga was destijds wel in voor een
tennishal in Groenlo, maar uiteindelijk ging
dat in verband met de onzekerheid over de
precieze invulling van het bestemmingsplan
toch niet door. Later bouwde hij een tennishal
in Lichtenvoorde.
Maar de toon was door de G.T.C. in elk geval
gezet; het bestuur wilde verder en deed poging
na poging daarvoor medewerking te krijgen
van de gemeente.

Irritatie
In de jaren daarna neemt de irritatie van de G.T.C.
over de houding van de gemeente alsmaar toe.
De koppen in de lokale en regionale kranten
nemen ook toe, fors zelfs en soms in chocoladeletters waarbij het ongenoegen van de G.T.C.
tegen de gemeente (terecht) breeduit wordt
gemeten. Onder aanvoering van voorzitter Ton
Laarhoven wordt er flinke druk op de gemeente
uitgeoefend. Het dagelijks bestuur van de G.T.C.
raakt echter op de duur zo ontgoocheld dat
ze geen andere uitweg meer ziet dan de pijp
aan Maarten te geven. Enige vrolijkheid bij
de samenstellers van dit boek omdat we niet
weten wie ‘Maarten’ is. Maar het blijkt slechts
een uitdrukking te zijn en geen aankomend
voorzitter of een interim-manager die het voor
de G.T.C. wil gaan regelen!

Onze voorzitter Ton Laarhoven op de stoel
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Er is een longlist die het dagelijks bestuur in
die tijd heeft gemaakt en waar stap voor stap
wordt aangegeven hoeveel pogingen maar ook
hoeveel vruchteloze pogingen er zijn gedaan
om in de gemeentelijke machinerie nu eindelijk eens beweging en vaart te krijgen. Het
mondt ten slotte zoals gezegd uit in een ferm
besluit van het dagelijks bestuur van de G.T.C.
om te stoppen. Ton Laarhoven, Pauline Groot
Kormelink- Gebbink en Ben Kuipers leggen hun
functie neer omdat ze met de gemeente niet
kunnen samenwerken. Dat heeft een schokeffect teweeggebracht dat wellicht uiteindelijk
toch naar het gewenste resultaat heeft geleid.
Daarover straks meer.
Wij willen u een aantal krantenkoppen niet
onthouden uit die tijd.
‘Gemeentebestuur behandelt ons als snotneuzen’, ‘We lopen steeds weer stuk op de
gemeente’; ‘Met dit gemeentebestuur valt niet
te werken’.
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Bokkendag 1989

Sportdiscriminatie
Maar behalve deze gepeperde uitspraken is er
nog iets wat zeker vermeld moet worden. In
een brief van 7 februari 1986 aan het college
schrijft de G.T.C. dat er in Groenlo aan sportdiscriminatie wordt gedaan. Dat is zeker in die
tijd gezien een opvallende uitspraak omdat de
term discriminatie nog niet erg in zwang was
en zeker niet als het over sportvoorzieningen
ging. De reden van die uitspraak was dat er
met de sv Grol overleg werd gevoerd over de
noodzakelijke verplaatsing van de weg op het
sportpark naar de plek waar de sv Grol denkt
dat ze moet komen. “De problemen van de
tennisvereniging worden in Groenlo besproken
met een voetbalvereniging---“, aldus de bittere
conclusie.
En bovendien moest het dagelijks bestuur
van de G.T.C. uit de krant vernemen dat een
subsidie aan Grolse Boys verstrekt gaat worden
(rente en aflossing worden door de gemeente
Groenlo betaald).
“Ons vermoeden dat de ‘subsidiepot’ eerst
geleegd wordt, waarna de G.T.C. weer te
horen krijgt dat er geen geld meer is lijkt weer
bewaarheid te worden”, aldus de wederom erg
bittere conclusie van de G.T.C.
Nadat het bestuur is afgetreden moet er natuurlijk verder worden ‘bestuurd’ door de G.T.C.

Het is Ben Hilferink die de taak als voorzitter
overneemt terwijl Fenna Schut als secretaris
optreedt en Jan Arends de verantwoording voor
de penningen op zich neemt. Er is nu een nieuw
dagelijks bestuur en de gemeente op haar beurt
is natuurlijk ook opgeschrikt door het plotselinge
terugtreden van het oude bestuur als gevolg van
de slechte en onwerkbare door de gemeente
gecreëerde situatie.
En zie daar hoe een Gordiaanse knoop toch
doorgehakt kan worden. Wat later in een vergadering van de commissie onderwijs en financiën
komt de kwestie van het tennispark uitgebreid
aan de orde. “Wij staan nu als gemeente een
beetje met een dikke kop omdat we nog niets
opgeschoten zijn”, zo stak raadslid Jan Donselaar
destijds de hand in eigen boezem omdat hij feilloos aanvoelde dat de handelingen op dit punt
door de gemeente tot nu toe niet bepaald de
schoonheidsprijs verdienden. Voor de raadsleden
was het intussen wel duidelijk dat er hoognodig
iets gebeuren moest. De commissie sprak zich
uit voor een tennispark aan de Woerdseweg
want dat was toch de beste plek. “De Winterswijkseweg zal namelijk onoverkomelijke bezwaren opleveren van de omwonenden. Bezwaren
waarvan de provincie al heeft laten weten de
omwonenden daarin te zullen steunen”, aldus
een krantenverslag uit die tijd.
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Superbokken
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2009
2010

Jan Luiken
Hans Wentink
Dick Dikken
Frans v/d Mosselaar
Sjouke Bergsma
Martin van Usen
Hennie Heinsman
Joop Koopmanschap
Jos Froeling
Frans Kooiker
Henk Tekampe
Jan van Wees
Bertus Oostendorp
Ronald Westervoorde
Hans Doest
Tonnie Theissen
Berrie Nijhoff
Nicky Groot Kormelink
Peter Konings
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Opening van ons nieuwe park “De Bleeck” 1988.
V.l.n.r.: Wim Terpstra, Ton Laarhoven
(oud voorzitter), Rob van Schaik (burgemeester) en
Ben Hilferink (nieuwe voorzitter)

En dan begint de gemeentelijke machine toch
te draaien en het leidt er allemaal toe dat op
27 maart 1988 het tennispark met de fraaie
naam “De Bleeck” officieel wordt geopend.
Het is mooi dat de officiële openingshandeling
werd verricht door oud-voorzitter Ton Laarhoven die het nieuwe complex met een kanon
bijna letterlijk openschoot en dus na al die
jaren gram daar toch met een tevreden gevoel
moet hebben gestaan.
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De kranten meldden even daarvoor al dat het
Tennispark op de Woerd van allure is.
Er was ook een goede (financiële) constructie
bedacht. Voor de opzet en uitvoering is toen
veel werk verricht door Wim Terpstra die als
directeur van de Woningstichting Groenlo vaker
met het financieringsbijltje heeft gehakt en hij
maakte een opzet waarin de gemeente Groenlo
zich kon vinden.
Bijgevoegd is een brief van Wim Terpstra die
een reconstructie geeft hoe het financieel allemaal in elkaar stak.

Twee tennisparken?
In de beschrijving van de eerste tien jaar hebben wij al opgemerkt dat de gemeente destijds
ook nog heeft gedacht aan twee tennisparken,
maar dat zou een versplintering geven en daar
was de G.T.C. mordicus tegen. Maar ook later
zou die gedachte nog weer de kop opsteken.
Ook werd in die tijd door de gemeente nog
gedacht aan tennisbanen op de Bempte.
Op 26 mei 1987 bereikt een brief van het
gemeentebestuur het bestuur van de G.T.C. In
die brief wordt gezegd dat de heer Porskamp,
kantinebeheerder van de sv Grol, belangstelling
heeft getoond voor de voorste twee tennisbanen bij het sportpark den Elshof. Dit betreft
twee van de drie aaneen liggende banen. De
gemeente schrijft:

Van de Doktersbaan tot de Blanckenborg
GTC_40jaar-binnenwerk.indd 19

40 jaar

19

18-01-2011 14:14:45

Onze burgervader Rob en Dosie van Schaik tegen Marijke Laarhoven en Bart Hogenkamp

“De heer Porskamp wil deze banen, als Uw vereniging is vertrokken naar de nieuwe accommodatie, laten bespelen uitsluitend door recreanten
die niet bij uw/bij een tennisvereniging zijn
aangesloten. Betrokkene heeft geen belangstelling voor de achterste banen, d.w.z. de laatst
aangelegde, aangezien die teveel uit het zicht
liggen. Wij verzoeken u te berichten of een en
ander Uw instemming heeft”, aldus het college
van burgemeester en wethouders van Groenlo.
De reactie van de G.T.C. en van de stichting Tennispark Woerdseweg is snel en duidelijk.
De inhoud van die brief laten wij hier volgen want die geeft een helder beeld van de
inzichten van de G.T.C. en stichting tennispark
Woerdseweg.

Andere activiteiten
Het lijkt nu even alsof de G.T.C. zich in de jaren
tussen 1980 en 1990 uitsluitend bezig hield
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met bestuurlijke besognes en dat alle G.T.C.
leden dagelijks in het gemeentehuis waren te
vinden om hun ongenoegen kenbaar te maken
en hun woede af te reageren. Gelukkig waren
er in die periode ook tal van sportieve activiteiten en ontwikkelingen die zeker niet onvermeld
mogen blijven en dat doen we dan ook niet.
In 1980 wordt begonnen met een toen geheten
CD toernooi ter ere van het tienjarig bestaan
van de G.T.C. Dat was een toernooi voor senioren en het was een open toernooi. Het CD
toernooi liep van zaterdag t/m zondag van de
volgende week en er werd gewerkt met het
afvalsysteem; bij verlies kon je het toernooi
- moest je het toernooi - verlaten. Er werden
alleen dubbels gespeeld, zowel dames als
heren en mixed en dat op de vijf banen die de
G.T.C. toen rijk was. De grote wedstrijdleider in
die tijd was Ben Hilferink die er zelfs een hele
week vrij voor nam en dus de PTT in Den Haag

“Betrokkene heeft
geen belangstelling
voor de achterste
banen”
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Wedstrijdleider CD toernooi
Ben Hilferink,
voorzitter 1986-1988

(waar hij werkte) een week lang in wanhoop
en eenzaamheid achterliet! Ook zijn echtgenote
hielp en ze waren dus in die week elke dag
bezig met het plannen van de wedstrijden en
wat er verder allemaal rond zo’n toernooi te
doen was. Dat CD toernooi heeft geduurd tot
en met 1989 en het is dus in totaal 10 keer
georganiseerd. Met dit toernooi heeft de G.T.C.
zeker naam en faam gemaakt.

Een ander opvallend onderdeel was de invoering van de zogeheten TOS-avond in 1984
en deze interessante tennisactiviteit bestaat
nog steeds. Het werd aanvankelijk op donderdagavond gehouden en het was een ideale
mogelijkheid voor nieuwe leden om kennis te
maken met andere clubleden om op die manier
andere tennispartijen te kunnen spelen en
tennistegenstanders te vinden. Het was echt
een uitgaansavond voor de leden, zo herinnert
zich Hans Tops. Later is de avond verplaatst
naar de dinsdag, maar het systeem is nog altijd
hetzelfde en je kunt dus zeggen dat dit een
werkelijk prima clubactiviteit is die met gemak
de tijd trotseert.
In de jaren tachtig werden er ook heel veel
jeugduitwisselingen gehouden en ook seniorenuitwisselingen vonden plaats.
En er waren natuurlijk de clubkampioenschappen en een aantal uitslagen daarvan die in de
sinds 1979 bestaande Dropshot werden opgenomen hebben we hier weergegeven.
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Bokkentoernooi
Het nu bij de tennissers alom bekende bokkentoernooi beleefde zijn eerste uitgave al in 1975.
In het begin was het zo dat er werd getennist
op zondag tot 17.00 uur en vanaf 19.30 uur
kwamen dan de heren fris gewassen terug met
hun echtgenote of partner voor een barbecue.
Bijna een echt familiefeest dus. Later werd het
meer een echte mannenaangelegenheid en dat
is het nu nog steeds want het bokkentoernooi
wordt nog altijd gehouden. Daar is in de loop
van de tijd ook een wat andere en nog meer tot
de verbeelding sprekende inhoud aan gegeven.
In 1989 werd de term ‘superbok’ geïntroduceerd. De wat eenvoudige ‘beste bok’ werd
dus in 1989 een superbok waar tevens een
superonderscheiding bij hoort die destijds door
Jan van Wees en Berry Koehorst werd bedacht.
De eerste superbok in de geschiedenis van
de G.T.C. wordt in 1989 Jan Luiken. Voor het
bereiken van die titel wordt sinds jaren een ingenieus systeem toegepast waarbij ‘s morgens
het ‘scouten’ van de deelnemers een wezenlijk
onderdeel van het systeem is, zo vertellen
Wout Jansen en Hans Tops, sinds jaar en dag
organisatoren van het bokkentoernooi maar
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Onze eerste Superbok
Jan Luiken (links)
met de twee bedenkers
van de trofee,
Berry Koehorst
(midden) en
Jan van Wees 1989

over de precieze aanpak hullen ze zich in een
soort mysterieuze stilte! Ze hebben nu bij de
organisatie support van een achttal leden en
die worden door de twee heren betiteld als ‘de
denktank’.
Ook de Ladies Day bestaat bij de G.T.C., maar
heeft toch nooit die uitstraling gekregen die
het bokkentoernooi heeft; waarschijnlijk omdat
er geen sprake is van een gestructureerde
organisatie. Elke keer nieuwe organisatoren die
steeds weer proberen het wiel uit te vinden.
Dat betekent overigens niet dat ook bij dat
toernooi niet met volle teugen wordt genoten.
De Ladies Day begint in de jaren tachtig op
de dinsdag en het kenmerkt zich in elk geval
door een hoog taartgehalte; er was steeds een
overdaad aan heerlijk gebak beschikbaar. Het
wonderlijke was ook dat tussen de middag de
dames naar huis gingen omdat hun echtgenoten moesten eten. Het leek er op dat de
mannen dat in die tijd nog niet zelf konden.
Om half vier ’s middags werden de wedstrijden
wederom onderbroken om de kinderen van
school te halen. Later ging de Ladies Day naar
de zondag.
Gezelligheid troef tijdens Ladies Day 1985

22

40 jaar

GTC_40jaar-binnenwerk.indd 22

Van de Doktersbaan tot de Blanckenborg
18-01-2011 14:15:08

Kampioen 1988. V.l.n.r.: Toine Markerink, Ralph Koehorst, Tim Garthof en Danny Tekampe

Mentortraining

Reclame

Van de jaren tachtig is ook het systeem van
de mentortraining. Seniorleden fungeerden als
sparringpartner voor de betere tennisjeugd en
het doel daarachter was eigenlijk heel professioneel: de jeugd begeleiden in de tennissport
waarbij natuurlijk naast het technisch inzicht en
de balvaardigheid ook werd gekeken naar het
gedrag op de baan, de beheersing en dergelijke. Het is jammer dat dit mooie voorbeeld later
geen vervolg heeft gekregen.
Resultaat had het echter wel want in 1988
werden er door de jeugd goede prestaties
geleverd zowel in Groenlo als daarbuiten,
getuige de tweede plek op het jeugdtoernooi
van Gelderland!

Een ander opvallend punt in de jaren tachtig
is wel dat toen het nieuwe tenniscomplex De
Bleeck werd betrokken ook de sponsoring op
gang kwam. De doeksponsoring kwam in beeld
en je kunt eigenlijk zeggen dat toen de sponsoring bij de G.T.C. ook zijn intrede deed. Een
bij alle verenigingen nu bekend en onmisbaar
systeem, maar bij de G.T.C. begon dat verhaal
feitelijk bij de ingebruikname van het tennispark
De Bleeck.
Als je de jaren tussen 1970 en 1980 bekijkt dan
kun je de conclusie trekken dat de G.T.C. een
naar echte volwassenheid gegroeide tennisclub
is geworden met een prachtige accommodatie.
Een club ook die op eigen benen staat met een
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tennispark dat er mag zijn en waar je mee voor
de dag kunt komen. Dat is overigens zoals uit
de voorgaande geschiedenis blijkt zwaar bevochten en de mensen die zich daar toen met
hart en ziel voor ingezet hebben verdienen met
terugwerkende kracht daar nog alle lof voor!
Je kunt zeggen dat na 1990 een periode van
rust ontstaat rond de organisatie en het verwezenlijken van een goede accommodatie want
die was er toen. Maar er kwamen natuurlijk
weer hele andere zaken aan de orde. Daarover
leest u in de derde periode.
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1990-2000
Het gouden decennium
Het werd een heel gezellige onderkomen
aan de Woerdseweg. De bestuurders van
de G.T.C. haalden opgelucht adem dat het
uiteindelijke toch allemaal nog goed was
gekomen en de bedachte constructie met de
stichting als eigenaresse van het tennispark
waarover we al spraken was degelijk, financieel beheersbaar en betrouwbaar. Er kon
nu naar hartenlust worden getennist. En dat
werd ook gedaan! Er waren zes banen beschikbaar en er was een echt clubhuis, wat
betekende dat er een echt thuis was voor de
tennismensen ook al waren ze van huis.
Maar toch mankeerde er na enige tijd nog iets
aan het prachtige tenniscomplex. De banen
lagen niet goed, althans niet wat de zonkant
betrof. Je hoorde steeds meer de gedachte
ontstaan dat de tennisbanen gedraaid moesten
worden. Dat zou een stuk effectiever zijn. Sommige problemen zijn echter taai en het leek
wel alsof die problemen in de loop van de tijd
steeds meer weerstand gingen bieden aan de
opkomende druk tot het draaien ervan! Er is
een heus rapport verschenen over dit probleem
dat overigens een opvallend luchtige titel
kende: ‘ de zonnige kant van ons tennispark’. In
de werkgroep zaten gewichtige heren en wel
Joost Adema, Erik Porskamp, Liekele Markerink, Henk Tekampe, Joost Officier en Martin
van Usen. Blijkbaar waren de feministen in die
tijd niet dominant aanwezig in de G.T.C. want
nergens vonden we enige wanklank over de
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‘eenzijdige’ samenstelling van de werkgroep
wat overigens niets zegt over hun bekwaamheid of juist wel weer!
De werkgroep komt na een intensieve studie
tot het advies dat de banen 3, 4, 5 en 6 gedraaid moeten worden zodat er in de namiddag
en vroege avond minder last van de zon wordt
ondervonden. Er leefden ook gedachten om het
tennispark met twee banen uit te breiden (op

het voormalige crossterrein) maar dat is er niet
van gekomen. In 1999 zijn de banen inderdaad
gedraaid en zo is na een lange voorbereiding
met inschakeling van deskundigen toch een
oplossing bereikt.
Wat ook wel belangrijk was voor het tennispark De Bleeck was de verlichting van de
Halve Maanweg die overigens al in 1992 werd
gerealiseerd.
Verder moet je zeggen dat de club bestuurlijk
toch in een wat rustiger vaarwater terecht was
gekomen.
Een belangrijk onderwerp in die jaren is ook
geweest de vraag of de G.T.C. nu een meer recreatieve dan een prestatieve tennisclub moest
zijn. Uiteindelijk werd gekozen voor een meer
recreatieve club, ook om de kosten beheersbaar
te houden. Maar dat had wel tot gevolg dat
veel talentvolle jeugdleden voor een andere
club in de omgeving kozen als het ging om
spelen in competitieverband.
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Telegraaf
Voor we overgaan naar een aantal opvallende
tennisactiviteiten zelf mag ook niet onvermeld
blijven dat de G.T.C. in die jaren zelfs de Telegraaf wist te halen. Voor menig club een onmogelijke prestatie. Maar de waarheid gebiedt
te vermelden dat de G.T.C. daarbij flink werd
‘geholpen’ door Frans Lageschaar, buurman van
de G.T.C. Hij ergerde zich gezien zijn uitlatingen
mateloos aan het tennisgekreun en wilde dat

de G.T.C. ‘s avonds om 10 uur zou stoppen met
de tennisactiviteiten. Hoe deze twist precies is
afgelopen dat vertelt de geschiedenis niet; voor
zover wij weten zijn er wel enkele gesprekken
geweest maar een in de openbaarheid gebrachte oplossing van het conflict daar hebben
we niks over kunnen vinden. Niettemin willen
wij u enkele ongetwijfeld sterk tot de verbeelding sprekende krantenartikelen hierover niet
onthouden.
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De juichende dames die Nederlands
kampioen werden. V.l.n.r.: Afra Avezaat,
Marie-Louise Sprenkeler, Corrie Struijs,
Gertie Vultink en Gerda Garthof

Nederlands kampioen!
Zonder enige twijfel is het door de dames van
de dinsdagcompetitie in 1993 behaald Nederlands kampioenschap de grootste prestatie in
de geschiedenis tot nu toe van de G.T.C. De
succesvolle formatie bestond uit Afra Avezaat,
Marie-Louise Sprenkeler, Corrie Struijs, Gertie
Vultink en Gerda Garthof terwijl als vaste reserve Mieke klein Goldewijk optrad.
Nadat een eerdere poging was mislukt slaagden de dames er in juli 1993 in het kampioenschap van Nederland te behalen. Terecht veel
loftuitingen voor de geweldige prestatie van de
Grolse tennisdames. En dan te bedenken dat
ze geen trainer hadden, maar zelf oefenden en
op eigen wilskracht, inzicht en mentaliteit het
landskampioenschap binnenhaalden. Ze hebben wel veel steun ondervonden van Jeanne
Thijs die in die tijd een soort moeder was voor
het talenvolle damesgezelschap.
De toenmalige burgemeester van de ook al
toenmalige gemeente Groenlo, Corrie van Zon,
was duidelijk in haar nopjes met dit resultaat.
“Als team hebben jullie een knappe prestatie
geleverd”, zo kon de eerste burgeres van de
stad Groenlo vertellen. Natuurlijk was er ook een
flink feest want een dergelijk kampioenschap
maak je in een club maar uiterst zelden mee.
Een ander feest uit de jaren 1990 – 2000 betrof
het 25-jarig bestaan van de G.T.C. dat werd
gehouden op zondag 2 juli 1995 en dat bestond
uit een officieel morgengedeelte en een clubfeest voor het middaggedeelte.
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“Het toernooi
maakte snel
naam en faam
in de regio”

40 plus toernooi
Een ander opvallend initiatief in die jaren was
het opzetten van het 40 plus toernooi. Nadat
in 1989 was geprobeerd dit toernooi hier van
de grond te krijgen maar door gebrek aan
deelname niet doorging, was het een jaar later
wel goed raak. Het werd een aansprekend
regionaal en later zelfs internationaal 40 plus
toernooi op het tenniscomplex De Bleeck. Mede
door toedoen van Ben Hilferink en Heinz Clasen

werd het hier georganiseerd en het kon ook
omdat er in de regio op dit gebied nog een
witte vlek was.
Er werd gespeeld in pouleverband wat als
voordeel had dat de deelnemers in elk geval in
de poule enkele wedstrijden speelden en dus
niet via een afvalsysteem al snel en omgewild
het tennispark moesten verlaten. Het werd aanvankelijk gehouden op vrijdagavond, zaterdag
en zondag en later kwam daar de donderdag-

40 plussers rusten uit
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avond nog bij. Hans Tops, Wout Jansen, Christa
Dankbaar, Joost Adema en Saskia Schuurmans
zorgden voor de organisatie en ze dachten
vanuit de beleving van de deelnemers wat dus
een hoog invoelend vermogen vereiste. En
het wierp zeker zijn vruchten af. Het toernooi
maakte snel naam en faam in de regio, zeker
niet in de laatste plaats omdat de entourage
van het toernooi de deelnemers sterk aansprak.
Het werd een zeer succesvol jaarlijks toernooi
waarbij vanaf 1998 de Rabobank ook nog als
een substantieel sponsor optrad en toen werden de faciliteiten en de mogelijkheden nog
groter. Het toernooi verloor uiteindelijk in 2005
zijn bestaansrecht omdat het aantal deelnemers toen te gering werd.
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De Jenevercup
Bijna alle lezers van dit blad hebben van de
naam “De Jenevercup” wel eens gehoord of
gelezen. Misschien was het op de vrijdagavond
of op de kabelkrant of misschien wel in de
Groenlose Gids. Toch zullen de meeste mensen
niet precies weten wat “De Jenevercup” is.
Zo’n anderhalf jaar geleden, voor het begin van
het buitenseizoen is het allemaal begonnen.
Wij, de organisatie van “De Jenevercup”, vroegen ons toen af of het wel zin had nog lid te
blijven van de tennisvereniging, want niemand
kon veel tijd vinden om op de baan te gaan
staan door studie, werk, etc. etc. Omdat wij wel
vaker samen tennisten spraken wij af om elke
vrijdag te gaan tennissen. Op de eerste vrijdag
nadat we getennist hadden kwamen alle ideeën voor “De Jenevercup”. Persoonlijk kan ik mij
die vrijdag nog heel goed herinneren, omdat ik
samen met Roy won van het onsportiefste duo
van het jaar: Hans en Ivo.
Die avond werden de naam en de regels
vastgelegd. De naam “De Jenevercup” vonden
wij iets origineels in een omgeving waar bier
volksdrank nr. 1 is. De naam heeft er dus niets
mee te maken dat ons elke vrijdag met jenever
beschenken, want dat doen wij dus niet! De
belangrijkste regels zijn dat als volgt: Indien
mogelijk wordt er elke vrijdag getennist. Je
speelt op een vrijdag in ieder geval met een
andere partner als de vrijdag ervoor. Er wordt
gespeeld om twee sets.
Kan men de 2 sets om een of andere reden niet
uitspelen, dan wordt op Jenevercupse manier
getosst om deze set (s).

In de loop van dat jaar hebben wij heel veel
reacties gehad van mensen die wilden weten
wat het was, of ze mee konden doen, of ze
een keer konden invallen en dergelijke dingen.
Zodoende hebben wij besloten om “De Jenevercup” met grotere opzet het volgende seizoen
te laten beginnen. Dit resulteerde in een
deelnemersveld van meer dan 20 deelnemers,
inclusief wissels, en 2 poules, de 10-promillepoule voor de minder sterke tennissers en de
20-promille-poule voor de rest van de deelnemers. Om de grotere opzet ook voor de nieuwe
deelnemers kenbaar te maken, hebben wij
een aantrekkelijke weekprijs ingevoerd voor de
opvallendste speler van de week. Deze weekprijs werd altijd door een sponsor beschikbaar
gesteld en ik maak dan ook even gebruik van
de gelegenheid om deze mensen te bedanken
voor hun steun. Ik zal ze niet allemaal bij naam
noemen, maar: Sjonny, Tom, Henk en Annelies,
Hans, Bram en Berend en alle anderen die ik
niet heb genoemd: ONTZETTEND BEDANKT!!!!!
Wij hopen ook volgend jaar weer een beroep
op jullie te kunnen doen.
Omdat de laatste wedstrijd nog niet is gespeeld
kunnen wij nog geen winnaars bekend maken.
Maar een ding staat vast: de huldiging zal zijn
bij het eindfeest, dat een grandioos spektakel
belooft te worden, als mijn oren mij niet in de
steek hebben gelaten.
Holger Braun,
PR-man

De stand wordt bepaald door de speler die
het meeste sets heeft gewonnen, elke set
is 1 punt, mocht dit gelijk zijn dan geldt het
gamesaldo. Verder waren de uitslagen en
standen “verplicht” te zien in het clubhuis, op
de kabelkrant en in de Groenlose Gids, om zo
de strijd nog scherper te krijgen.
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Je kunt zonder enige overdrijving stellen dat de
jaren tussen 1990 en 2000 gouden jaren zijn
geweest voor de tennisclub. De bestuurlijke
besognes waren relatief gering en er was een
grote belangstelling voor de tennissport en in
geen enkele periode van het G.T.C. bestaan zijn
de initiatieven die op tennisgebied zijn ontwikkeld zo talrijk en kleurrijk geweest. De G.T.C.
voer mee op de golven van de populariteit van
het tennissen.
Bekend uit die jaren is ook de zogeheten Jenevercup; een naam die in eerste instantie niet
direct aan tennissen doet denken, maar toch
wel een echte tennisachtergrond had. Het was
een tennisuitgaansavond waar naast de sportieve prestaties op de baan zelf de gezelligheid
ook een belangrijke factor was. Sport en gezelligheid gingen hand in hand kun je stellen; het
was voor de G.T.C. ook een behoorlijke extra
bron van inkomsten omdat na het tennissen
het niet direct de bedoeling was dat de steven
huiswaarts werd gericht en dat gebeurde ook
niet. Dat gebeurde in de regel pas een flinke
tijd later!
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Groenlose meisjes zorgen voor
opwinding

Waterballet in plaats van Jenevercup

Striemende forehands, gecamoufleerde backhands, opslagen als kanonskogels, afgewisseld
met subtiele dropshots. Dit in combinatie met
ranke lijven, agressiviteit en koelbloedigheid
dat zijn ingrediënten van een waarlijk zaterdagavond tennishappening. Want een geoefend
tennis oog ziet het onmiddellijk; absolute top,
bijzonder klassen, een vleugje romantiek maar
vooral een flink dosis spelvreugde. Op de toernooikalender van de Grolse tennisvereniging is
een evenement bijgeschreven;
“Grolsche Suren Jan Cup”

Het toernooi heeft een goede drie jaar geduurd
en het is een zeer aansprekend toernooi
geworden. Het clubgevoel is ongetwijfeld in
die tijd sterk toegenomen wat bijzonder is als
je bedenkt dat tennissen meer een individuele
dan een echte teamsport is. En de Jenevercup
(voor heren) was zo aansprekend dat er ook
een gelijksoortig tennisfestijn voor dames
(vaak ook nog gelieerd aan de heren van de
Jenevercup) uit is voortgekomen dat zich sierde
met de eveneens weinig associaties met tennis
oproepende naam ‘Grolsche Suren Jan Cup’.
“Het idee is eigenlijk ontstaan in een kroeg“,
schrijft Masja Klein Gunnewiek in die tijd een
van de initiatiefneemsters. Dit evenement vond
steevast op zaterdag plaats en het voorzag
wederom in een behoefte en ook daar werden
de clubbanden nauwer aangehaald.

Het idee is eigenlijk onstaan in een kroeg,
schrijft Masja Klein Gunnewiek één van de initiatief- neemsters. “Aanvankelijk om met een
aantal vriendinnen en bekenden een sportevenement te organiseren met als insteek sportieve prestaties, maar daarnaast ook zeker voor de
gezellige nazit na de sportieve inspanning met
een goed geserveerde borrel van Henk en Lidi”.
“Na hier en daar wat geïnformeerd te hebben
bleek de animo, om als tegenhanger van de Jenever Cup ook zo’n evenement op te zetten erg
groot, zodat we al gauw een groep van twintig
meiden bij elkaar hadden. “Ook de naam is in
gezellige kroegsfeer ontstaan, schrijft Masja.
“In navolging van de succesformule van de

Jenever Cup hebben ook wij ervoor gekozen om
de associatie met drank hoog in het vaandel
te houden”. “Na inventarisatie hebben we alle
atletes een brief gestuurd en zijn we 24 april jl.
met twintig deelneemsters van start gegaan.
We spelen iedere zaterdag van 18.30 uur tot
20.30 uur. Door tossen worden de deelneemsters gekoppeld zodat iedereen met en tegen
elkaar speelt. Het verloop van dit tennisfestijn
mag succesvol genoemd worden aangezien de
groep inmiddels tot meer dan dertig personen
is uitgegroeid”.
“In tegenstelling tot de Jenever Cup hebben
wij, schrijft ook Leontien Tenten, met behulp
van een zeer goed Duitssprekende SurenJan-deelneemster, een echte sponsor bereid
gevonden ons te ondersteunen bij onze sportieve prestaties: de producent van Suren-Jan in
Duitsland”. Van deze grootindustrieel hebben
wij vijftig kleine en één grote fles Suren Jan
gekregen die natuurlijk bewaard wordt voor
speciale gelegenheden. Wellicht kunnen we de
Jenever een keer mixen met Suren Jan en een
gezellig avondje mixen?”
Tennis blijkt behalve een leuke sport ook een
zeer sociale sport. En juist dat laatste is van
evident belang. Een ontmoetingsplaats waar
teleurstelling en vreugde een plek kunnen vinden. In het spel proberen beter te zijn, buiten
het sportterein verbroedering. Het verbreedt de
vereniging en verrijkt ons in de diepte.

De Bleeck was ook een geweldig park
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“Ik heb het tennis
van mijn vader geleerd”

Volop tennisactiviteiten dus waarbij zeker ook
vermeld moet worden het BRENG toernooi
(Borculo - Ruurlo - Eibergen - Neede - Groenlo)
en waar veel Grolse tennissers successen wisten te behalen. Aanvankelijk werden de kosten
van die toernooien door de G.T.C. betaald.
Door de dropshots uit die jaren krijg je een
aardig inzicht in de bloei van de tennisclub en
in die dropshots schreef Thomas van Kesteren
opvallende stukjes en hij was zo luidt de overlevering tevens een flinke leverancier van kopij
voor het clubblad.
Het wordt nu tijd enkele personen van de G.T.C.
wat meer in de schijnwerpers te zetten, omdat
zij wel heel bijzonder zijn naast alle andere
leden die eveneens worden gekoesterd. Dat
daar geen misverstand over bestaat!

Aansprekende sterren
We beginnen met Jony van den Mosselaar,
begin 20002 een bijzonde sterke jeugdspeelster
waar de nodige aandacht aan wordt besteed
en terecht. De Jeugdcommissie schrijft dat de
meeste leden van de G.T.C. wel weten dat Jony
een groot tennistalent is. Maar velen wisten in
die tijd niet dat de in 2003 elfjarige Jony maar
liefst 28 plaatsen is gestegen op de nationale
ranglijst. Ze klom toen met stip naar de 17e
plaats van Nederland in de leeftijdscategorie
t/m 12 jaar. Dat dit niet allemaal vanzelf gaat,
maar dat je naast je talent ook erg veel moet
trainen blijkt wel uit haar trainingsschema van
destijds:
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-d
 riekeer in de week (na schooltijd) 3 uur
trainen in Bemmel (1 uur conditietraining en
2 uur tennistraining)
-G
 ewoon door de week ook nog een uurtje zelf
spelen
-V
 ier landelijke toernooien spelen (o.a. in
Groningen, Heemkerk en Almere).
En we mogen ook Sabine Huijskes niet vergeten die in die jaren zeker ook een groot talent
mocht worden genoemd.
En dan komen we uit bij de beste tennisdame
die de G.T.C. tot nu toe heeft gehad en dat is
Marie - Louise Sprenkeler; haar naam kwam al
eerder in het overzicht voor.
En dan natuurlijk de beste tennisser ooit van
de G.T.C. en dat is Danny Tekampe en in dat
verhaal past ook zijn vader, ook al tennist hij wat
minder dan zijn zoon. Vader Henk Tekampe is lid
van verdienste en eenzelfde status heeft Willy
Rootinck gekregen die veel werk heeft verzet en
vooral wat kantinebeheer betreft in de harten en
geheugens van de tennissers staat gegrift.

Marie - Louise Sprenkeler
Marie - Louise Sprenkeler geboren de Jong
stamt uit een echt sportgezin uit Winterswijk.
Talentvolle tennissers daar in huize de Jong met
een vader die het gezag er goed onder had. “Ik
heb het tennis van mijn vader geleerd”, zegt
Marie - Louise simpel. “En zondags gingen we
naar Aalten om daar te tennissen. Ik was braaf
en volgzaam maar het was de tijd toen; je deed
nog wat er werd gezegd.”

Ze was niet alleen lid in Aalten, ook in Winterswijk en later in Groenlo toen ze hier in 1974
door haar huwelijk met Ton Sprenkeler kwam
wonen. In 1975 deed ze voor de eerste keer
mee aan de clubkampioenschappen van de
G.T.C. en --- precies: werd kampioen!
Ze weet het niet exact maar ze vermoedt dat ze
een keer of tien clubkampioen is geweest. Ze
kan zich nog wel herinneren dat Karin Terpstra
ooit zei: als jij in verwachting was dan konden
wij ook kampioen worden!
Het zegt veel over haar talent, ze is een echte
baseline speelster. Ze slaat alles terug; voor de
tegenstander om moedeloos van te worden.
Ze kan - en dat kan ze nog steeds - dat geduld
opbrengen. Ze heeft ook heel veel tegen en
met haar zus Thea gespeeld. Wat ze echter
nooit onder de knie heeft gekregen in al die
tennisjaren is de topspin. Haar broer heeft het
vaak voorgedaan, maar het wilde maar niet
lukken.
Welk kampioenschap ze nou het mooiste vond
dat weet ze niet; ja toch, voor de eerste keer
Gelders kampioen met de dames. Ze dacht dat
het in 1993 was. Op Beekhuizen, dat heeft heel
veel indruk gemaakt. Ze zat ook in het dinsdag
damesteam van de G.T.C. dat Nederlands kampioen werd. Overigens werd ze in Winterswijk
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met een soortgelijk team ook nog Nederlands
kampioen. Je zou zeggen dat iemand met
zoveel talent, zoveel ervaring ook zeker is van
haar zaak. Maar zelf zegt ze een wat onzeker
type te zijn.
Marie - Louise heeft overigens niet alleen
getennist, zij zat in Groenlo ook in de jeugdcommissie en daar kwam ze via Wil Kaak in
terecht. Veel bewondering heef ze in die tijd
gekregen voor voorzitter Berry Koehorst die ze
maar steeds abusievelijk Barry blijft noemen,
hoewel ze weet dat hij Berry heet, maar de
bewondering voor hem is er niet minder om.
Die jeugdcommissie was heel resultaat gericht.
“Barry Koehorst was echt iemand die de lijnen
uitzette. Ik was slechts een uitvoerder.” Ze heeft
bijna 10 jaar in die jeugdcommissie gezeten.
In die tijd had je ook trainer Mike Vergeer; je
had toen groepjes van vier waar Berry Koehorst
ook voor had gezorgd en met de trainingen van
Mike Vergeer werkte dat heel goed.
Marie - Louise doet het nu wat rustiger aan.
De knie speelt haar nog wel eens parten, maar
helemaal stoppen met tennis dat is er niet bij.
Ze woont met Ton nu in Lievelde - een echte
Grollenaar zou dat een aderlating noemen - en
daar is ze ook weer lid van de tennisclub. Haar
hele familie tennist; alle drie kinderen doen
dat en ook kleinkinderen enzovoort. Een echte
tennisfamilie dus met veel talent en met veel
doorzettingsvermogen al voegt ze er nog aan
toe dat haar vader - die haar de eerste beginse-

len van het tennis zoals gezegd heeft bijgebracht - daarnaast ook een goed schaker was
en dat de beroemde Max Euwe wel eens bij
haar ouderlijk huis kwam om tegen haar vader
te schaken.
Er komen natuurlijk ook foto’s op tafel; ze heeft
een mapje meegebracht. Prachtige impressies
van kampioenschappen, van het Grolse damesteam dat Nederlands tenniskampioen werd.
“Wel mooi hè”, zegt ze wat ingetogen.

Danny Tekampe
Beste tennisser die de G.T.C. ooit gehad heeft.
De op 11 november 1977 geboren Danny
Tekampe werd op achtjarige leeftijd lid van de
G.T.C.; toen had hij al een jaar in de hal getennist en kreeg daar les van Rick Besseling. Zijn
techniek was aanvankelijk niet geweldig zegt
hij, maar hij sloeg wel alles terug!
Doordat hij vanaf de start van zijn tennisloopbaan les had hoefde hij niets af te leren. Hij
beschikt over veel doorzettingsvermogen, fanatisme en inzet. “Maar ik heb geen flamboyante
techniek”, zoals hij het dat met gevoel voor de
nuance uitdrukt. Zijn jaren als jeugdspeler bij de
G.T.C. vallen samen met de jaren dat hier veel
aandacht aan de tennisjeugd werd besteed. Zoals al gemeld was dat voor een belangrijk deel
aan Berry Koehorst te danken. Danny speelde
met Ralf Koehorst en ook met Niek Bragt. In
die jaren was er een uitstekend jeugdteam dat
bestond uit Ralf Koehorst, Toine Markerink, Tim
Garthof, Emile Wallerbosch, Danny Tekampe
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en later Jeroen Kiffen. Hij spreekt ook met veel
waardering over trainer Mike Vergeer die hem
en de andere jongens heel veel heeft bijgebracht. Op elfjarige leeftijd wordt Danny voor
de eerste keer clubkampioen na een overwinning op Bas Kaak. “Ik lees het spel”, zegt hij
met enige beslistheid; hij ziet het. Hij geeft
als voorbeeld dat Ralf Koehorst veel sneller
was dan hij, maar dat hij toch bijna nooit een
dropshot van hem miste maar omgekeerd wel.
Danny kwam ook elk jaar een stapje hoger. En
dan komt er een opmerkelijke uitspraak:
“Als mijn vader miljonair was geweest dan
was ik bij de beste 200 spelers van de wereld
geëindigd.”
Er valt even een kleine stilte in de kamer want
dit moet even worden verwerkt. Hij zegt het
met bescheidenheid maar ook met grote stelligheid. En hij begint verder te filosoferen dat
als je in de tennissport echt iets wilt bereiken
dat je dan over geld, veel geld, moet kunnen
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beschikken. Hij is nu nog een A2 speler met
een landelijke ranking van 59. En vanaf 17
jaar heeft hij niet eens meer getraind. Het zit
echt op het geld vast. Hij speelde in talrijke
toernooien zoals de A.J.K. (Achterhoekse Jeugd
Kampioenschappen), in het O.G.T.C.) Oost
Gelders Tennis Circuit) en hij heeft elf jaar in de
Duitse tenniscompetitie gespeeld. Danny heeft
heel wat overwinningen geboekt, maar kon
toch niet verder doorbreken door gebrek aan
geld. Voetballers hebben het wat dat betreft
een stuk gemakkelijker zegt hij nog. Danny
vindt de G.T.C. een aardige vereniging; het is
eigenlijk een club met een groot recreatief
karakter en dus te recreatief voor echte wedstrijdtennissers. Danny speelt maar weinig op
de overigens indrukwekkende tennisaccommodatie waar de G.T.C. op de Blanckenborg thans
gebruik van maakt.
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Je zou zeggen dat het tennis meestal van de ouders overgaat op de kinderen. Dat is heel duidelijk zo in het geval van Marie - Louise Sprenkeler.
Maar bij de familie Tekampe is dat eigenlijk net
andersom. Vader Henk Tekampe die meekomt
met zijn zoon omdat hij ook een bijzonder lid is
van de G.T.C. zegt daarover: “Ik ben gaan tennissen toen mij zoon begon!” Eerst de sigaretten
weg en toen letterlijk aan de slag kun je zeggen.
Maar vader Henk en echtgenote Lidy zijn vooral
bekend geworden door hun werk voor de G.T.C.
Van 1993 - 2001 waren zij de beheerders van
het tennispark De Bleeck en zij verrichtten daar
zoals dat in vaktermen heet alle voorkomende
werkzaamheden en vaak nog veel meer ook.
De inzet van beiden op dit gebied is eigenlijk
grenzeloos. Henk werkte in die tijd bij Wellink en
kwam ook nog regelmatig tussen de middag op
het park om het nodige te regelen.

“Ik ben gaan
tennissen toen
mijn zoon begon!”
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Het beheer van de kantine op De Bleeck was
ook zo’n activiteit die heel veel energie vergde,
maar je krijgt dan natuurlijk ook veel mensenkennis om het allemaal in goede banen te
laten lopen.
Henk weet natuurlijk tal van anekdotes te
vertellen. Of er ook af en toe sprake was van
verliefde stellen? Hij zegt niks maar hij knikt
wel. “Samen onder de douche, dat was zoiets”,
zegt hij later. En volgens zoon Danny kon zijn
vader alles zeggen in de kantine. Ze namen het
van hem gemakkelijk aan. Er zaten eens twee
vrouwen, ze bestelden beiden een gehaktbal en Henk zei tegen de ene wat corpulent
uitgevallen dame: “Neem jij die maar niet, je
bent al dik genoeg!” Het bijzondere was dat
er (ook door de corpulente dame) hartelijk om
gelachen werd.
Topavonden hebben ze in de kantine gehad bij
de diverse toernooien, bij de Jenevercup en dat
heeft de vereniging geen windeieren gelegd.
Of er wel eens iemand van de fiets is gevallen
na een lange avond? “Nooit”, zegt vader Henk
met beslistheid. “Alleen omdat er misschien
een lekke band was die ze niet opmerkten!”
Afijn, het verhaal krijgt een wat vrolijk karakter;
maar plots gebeurt er iets waar de emotie om
de hoek komt kijken.
Henk Tekampe werd voor zijn grote inzet
benoemd tot lid van verdienste van de G.T.C.
met de daaraan verbonden voordelen. Dat is
verdiend, dik verdiend ook denken wij. Maar
dan komt Danny met de opmerking recht uit

het hart dat zijn moeder Lidy die onderscheiding ook had moeten hebben. “Ze heeft er
zeker zoveel voor gedaan als mijn vader. Mijn
vader had daarom eigenlijk zijn onderscheiding
moeten weigeren.”
Vader Henk kan na zoveel jaren wel begrip
opbrengen voor de visie van zijn zoon. Mooi
deze oprechte emotie van de beste tennisser
van de G.T.C.
En dan eindigen we weer vrolijk. Herinnerd
wordt dat er ooit bij een wedstrijd op De Bleeck
’s avonds laat een tiebreak moest worden
gespeeld en middenin die tiebreak ging het
licht uit. Tijdklok, het hele park ineens in diepe
duisternis. De volgende dag verder en op de
tast naar de kleedkamers!
Nadat Henk en Lidy Tekampe stopten werd hun
werk op De Bleeck voortgezet door Bertus en
Joke Roerdink en daarna kwamen Loekie Dibbets en Christa Harbers die zorgden voor een
ordentelijk en soepel verloop van de tennisactiviteiten op De Bleeck.
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“Hij heeft veel voor
onze club gedaan”

Willy Rootinck
Man van het wisselgeld.
“Hij heeft heel veel voor onze club gedaan”.
Dat is een uitspraak die je meteen hoort als je
de naam van Willy Rootinck, inmiddels 84, ter
sprake brengt. Willy Rootinck heeft naast een
sportieve carrière een leven als beheerder van
de kantine achter de rug.
Hij voetbalde in het verre verleden bij de sv
Grol (in het eerste elftal) en werd zelfs nog
een keer kampioen met de blauwwitten. Hij
is vanaf het begin van het bestaan G.T.C. lid.
Eigenlijk tenniste hij al voordat de tennisclub
er was op de oude doktersbaan achter café
Hallers, zoals Willy het noemt aan de Eibergseweg samen met Gerrit Kristen. Last van de knie
noopte hem destijds te stoppen bij de sv Grol
en dus kwam de tennisclub eigenlijk als een
mooie logische opvolging, maar in principe
vindt Willy een teamsport eigenlijk mooier dan
een individuele sport.
Het duurde destijds niet lang voordat Willy de
hoofdorganisatie om het maar eens deftig te
zeggen op zich nam wat betreft het beheer van
de kantine en klein onderhoud.
Dat was toch een behoorlijk tijdvretende functie. Je moest maar steeds zorgen dat de zaken
goed georganiseerd waren, dat de voorraden
op peil waren enzovoort. En elke dat moest
Willy zorgen dat het wisselgeld voor de avond
klaar lag zodat de dienstdoende kantinebeheerder dat bij hem af kon halen.
“IK was al een keer met Mimi in Varsseveld
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toen ik me realiseerde dat ik het wisselgeld
niet klaar had gelegd. En dus reden we meteen
terug naar de Groeneweg (waar de familie toen
woonde) om het wisselgeld klaar te leggen.”
Over plichtsbetrachting gesproken.
Hij heeft dat werk in totaal zo’n 11 of 12 jaar
gedaan. Het voordeel was wel dat zijn vrouw
er volledig achterstond. Zonder die steun kon je
dat werk niet doen.
Heel bekend in die jaren bij de G.T.C. was de
kreet ‘een rondje van Willy’. Als er een toernooi
was of een bokkendag dan zou je de kreet zo
kunnen omschrijven dat iedereen er één dronk,
maar dat niemand afrekende!
In de toenmalige kantine op het sportpark Den
Elshof hing een bordje met de fraaie tekst: ‘de
bar sluit om 22.30 uur’. Op zich een duidelijke
tekst, maar de werkelijkheid over de sluiting
lag toch wat genuanceerder.
En bij het bokkentoernooi was het niet direct
de bedoeling maar het werd wel een aardige
gewoonte om na één partij al gelijk een pint
te pakken. Willy zegt dat de omstandigheden
op het sportpark den Elshof in die tijd voor de
tennisclub natuurlijk nog wat primitief waren,
maar hij vond het toch gezelliger dan later op
De Bleeck toen het allemaal in wat meer geprofessionaliseerd vaarwater kwam. En hij glimlacht bij de gedachte aan die vroegere tijden.
Willy zat naast die taak die veel tijd vergde
ook nog in het bestuur van de G.T.C., maar dat
was volgens Willy niet zo’n zware klus want ze
vergaderden slechts enkele keren per jaar.

Willy werd voor zijn tomeloze inzet in een
lange reeks van jaren door de vereniging geëerd met de titel ‘lid van verdienste’. Met deze
hoge verenigingsonderscheiding gaat de G.T.C.
zorgvuldig om. Tot nu toe zijn er slechts twee
leden die lid van verdienste zijn en dat is naast
Willy ook Henk Tekampe zoals eerder al werd
gemeld.
Willy is nu ‘op leeftijd’ zoals dat heet maar hij
volgt natuurlijk de gebeurtenissen bij de G.T.C.
nog met interesse.
En hij kan terugkijken op een mooie periode
waarin hij veel voor de G.T.C. heeft gedaan
en betekend en dat is door de G.T.C. ook niet
onopgemerkt gebleven.
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2000-2010
Op weg naar een nieuw tennispark
We schreven over de jaren 1990 - 2000 en
we noemden dat de ‘gouden periode’. Maar
ook in het jaar 2002 blijkt de belangstelling voor de G.T.C. groot. Er werd weer eens
een ledenstop afgekondigd; dat verschijnsel
heeft zich vaker voorgedaan en we hebben daar ook over geschreven. Er zit een
getalsmatige verhouding tussen het aantal
beschikbare banen en het aantal leden.
“We hebben volgens mij in al die 40 jaar
eigenlijk altijd boven de norm gezeten die
de KNLTB hanteert”, zo zegt Wout Jansen en
we durven zijn stellige mening ook niet te
bestrijden, vooral niet omdat-ie waar is!

bleek dit een succesformule; deelnemers waren
jeugdleden uit de groep 7 en 8 van de basisschool en uit de onderbouw van het voortgezet
onderwijs. Zo’n 30 jeugdleden namen eraan
deel en dat tenniskamp bestaat nog steeds. Het
voorziet dus duidelijk in een behoefte.
In de laatste tienjarige periode van 40 jaar
G.T.C. ontbreken de krantenknipsels, zo zegt
Hans Tops die als een ware amateurspeurder
alle stukken van de G.T.C. heeft doorwrocht en
samen met Wout Jansen is hij zonder enige
twijfel thans de best belezen tennisser van
Groenlo als het om de G.T.C. geschiedenis gaat!

In 2002 had de G.T.C. 604 leden en in 2003
waren dat 637 leden ondanks de ledenstop.
Mathematisch gezien lijkt dit niet te kloppen,
maar er is ook een andere werkelijkheid. En die
luidt dat junioren niet onder die ledenstop vielen en daardoor kon het aantal leden dus toch
hoger zijn dan in het jaar 2002. We kregen in
2001 ook twee nieuwe trainers, namelijk Janine
Langela en Danny Tekampe.

Eerste jeugdtenniskamp
In 2003 wordt er een nieuwe loot toegevoegd
aan de verenigingsactiviteiten. En die werd
opgestart door Erik Vonk die in 2003 tennistrainer werd, later gevolgd door Han Snijders.
Erik Vonk kwam met het plan tot het opzetten
van een jaarlijks tenniskamp voor de jeugd van
maandag t/m vrijdag. Direct vanaf het begin
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Sponsoring
Niettemin hebben ze nog tal van zaken kunnen
achterhalen. Wat in die laatste tien jaar ook uit
de verf is gekomen is de jeugdsponsoring en
eigenlijk ook de meer algemene sponsoring.
In de jaren negentig was het al Berry Koehorst
die Heinz Arink (Mercedes) en Sellink Bouwmaterialen uit Winterswijk zover kreeg voor
de geselecteerde jeugd gelden beschikbaar te
stellen en daarvan konden de extra trainingen
worden bekostigd, terwijl daarnaast de ouders
van de geselecteerde jeugdleden financieel ook
bijsprongen.
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Sponsoring is tegenwoordig essentieel voor de G.T.C.

In 2003 werden er opnieuw extra faciliteiten
voor de betere Grolse tennisjeugd ontwikkeld.
Daarvoor heeft Ed van der Vijgh zich sterk
gemaakt en op zijn initiatief werd sponsor
Kroon Projectinrichting Duiven aangetrokken.
Deze sponsor zorgde ervoor dat de jeugd in
een nieuw jasje werd gestoken en dat was een
blauw fleece-jack waardoor de selectiejeugd en
trainers zowel binnen al buiten de vereniging
duidelijk herkenbaar waren!
Weer heel wat anders dan kledingsponsoring
was de baansponsoring. Begin 2000 werd die
baansponsoring opgezet en de bedrijven konden toen een baan adopteren zoals dat zo fraai
heet. De volgende bedrijven adopteerden een
baan: baan 1: Rabobank; baan 2: De Rouwmaat
Groep; baan 3: Europatuin Groenlo; baan 4:
Office Organisatiemiddelen; baan 5: Reukers
Bouw en baan 6: Marveld Recreatie.

Martin van Usen, voorzitter 2000-2005

“Extra faciliteiten
voor de betere
Grolse tennisjeugd”

Jos Penterman, voorzitter 2006-heden
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Vrijwilligers

Mini - Maxi toernooi
Van heel andere orde maar daarom niet minder
interessant was het opzetten van het Mini - Maxi
toernooi dat op een zondag wordt gespeeld;
we schrijven ’wordt’ want dit toernooi bestaat
nog steeds.
Het is op Den Elshof begonnen. Het doel is dat
een ouder of seniorlid speelt met een jeugdlid
en het wordt allemaal georganiseerd door de
jeugdcommissie.
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In die jeugdcommissie zitten natuurlijk vrijwilligers en het brengt ons eigenlijk gelijk op die
vrijwilligers die ook bij de G.T.C. feitelijk niet
weg te denken zijn en zonder deze ‘brigades’
zouden er eigenlijk helemaal geen activiteiten
meer kunnen plaatsvinden.
“De G.T.C. heeft geen bestaansrecht zonder vrijwilligers”, zoals Hans Tops het theatraal uitdrukt
maar hij heeft wel volkomen gelijk.
Er zijn bij de G.T.C. tal van vrijwilligers; op De
Bleeck had je de groep die zorgde voor het
onderhoud van de banen en het gebiedje er
omheen met alle daarbij komende werkzaamheden en die ploeg trad op maandagmorgen
- flink uitgerust na het weekend - dan fris en
vrolijk aan. En er was een groep dames die het
clubhuis schoonhield, de toiletten enzovoort en
je kunt dat zonder enige aarzeling het cleanteam
van de G.T.C. noemen. Maar je hebt natuurlijk
ook mensen die in het bestuur zitten, die in de
diverse commissies goed werk verrichten en dat
allemaal samen beloopt naar een voorzichtige
inschatting van Hans Tops en Wout Jansen wel
een dikke 70 mensen.
En die mensen worden door de G.T.C. niet
vergeten; er is jaarlijks een vrijwilligersdag waar
de mensen worden bedankt voor hun werk en
getrakteerd als stoffelijke uiting voor de waardering voor hen.
We schreven ook dat er drie koppels waren die
zorgden voor de organisatie in het clubhuis en
de kantine en dergelijke en dat waren Henk en
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Lidy Tekampe, Bertus en Joke Roerdink en laatstelijk Loekie Dibbets en Christa Harbers.
Loekie was overigens voor hij dat werk deed ook
al actief als groundsman, een man die het onderhoud van de banen voor zijn rekening neemt.
Dat heeft Loekie tot het eind van het bestaan
van tennispark De Bleeck gedaan en daarin had
hij een grote vaardigheid ontwikkeld en bij die
werkzaamheden viel het hem ook niet zwaar
die taak op geregelde tijden met humor te
larderen wat zeer gewaardeerd werd! En op de
Blanckenborg voert hij nu die werkzaamheden
met hetzelfde enthousiasme weer uit.
De vraag die nu overblijft, is hoe de het proces
om de overstap naar het nieuwe tennispark de

Blanckenborg te maken precies is gelopen.
Daar is veel intensief bestuurlijk overleg aan
voorafgegaan. En om u een deskundige kijk te
geven in die keuken geven wij gaarne hierbij
het woord aan de G.T.C. voorzitter Jos Penterman die het hele proces heeft meegemaakt.
Bij de officiële opening van het nieuwe tenniscomplex de Blanckenborg op 3 juni 2010 hield
hij al een uitvoerige rede waarin hij het proces
naar de nieuwe situatie schetste.
Maar hij is opnieuw bereid geweest u allen
inzicht te geven in de processen die hebben
geleid tot de overstap naar het prachtige tenniscomplex de Blanckenborg dat zijn weerga in
de Achterhoek nauwelijks kent.

Redactie, v.l.n.r.:
Wout Jansen, Ferry Broshuis
en Hans Tops

Dank
Nu we zelf aan het eind van de 40-jarige geschiedschrijving van de G.T.C. zijn gekomen, past
het al die mensen te bedanken die veel informatie hebben gegeven, foto’s, krantenknipsels
en Dropshots beschikbaar hebben gesteld en
veel goede adviezen hebben gegeven. Hartelijk
dank aan al die mensen, maar zonder iemand te
kort te doen moeten we toch iemand speciaal
noemen: Ton Laarhoven, tweemaal voorzitter
van de G.T.C. en iemand die werkelijk van alles
over de geschiedenis van de G.T.C. te voorschijn
wist te toveren! Nogmaals hartelijk dank.
Ja, en dan nog dit. Ik heb dan nu wel terecht
Ton Laarhoven genoemd, maar ik mag misschien
ook nog twee andere echte G.T.C. mensen
bedanken.
Hans Tops en Wout Jansen; zij hebben zich
voor deze jubileumuitgave tomeloos ingezet.
Prachtige vergaderingen heb ik meegemaakt,
prachtige vergaderingen waar in Grolse sfeer
werd overlegd, waar knopen werden doorgehakt
en waar ook regelmatig gelukkig gelachen werd.
Gelachen om gebeurtenissen die zo mooi waren
dat ze niet konden worden opgetekend! Zij zullen de loftuitingen wel afzwakken maar ik niet.
Hans en Wout: in het sappige Grolse dialect zou
ik zeggen: van dee kaels mosten d’r meer van
waen!
En nu is het laatste woord zoals het hoort aan
de voorzitter.
Ferry Broshuis
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Het nieuwe tennispark
de Blanckenborg
In de beginjaren 2000 was het ledenaantal
van de G.T.C. bijna constant zo’n 650 leden. Op
basis van dit ledenaantal zou de G.T.C. volgens
de KNLTB-normen moeten beschikken over 8
banen. Met de aanwezige 6 banen voldeed de
G.T.C. dus duidelijk niet aan deze norm.
Vanaf het begin 2004 werd er daarom regelmatig met het bestuur van de gemeente Groenlo,
met Stichting Tennispark en G.T.C. overlegd om
uitbreiding met 2 banen te realiseren op de
locatie aan de Woerdseweg. Het bestuur van de
gemeente Groenlo wilde echter niet meewerken aan deze uitbreiding. Later werd ook duidelijk, dat de reden lag in het feit dat de Grolsch
fabriek Groenlo ging verlaten en dat er op het
terrein van de Grolsch woningbouw gepland
stond. Het terrein van de G.T.C. was in de ontwikkeling van dit woongebied niet opgenomen
als tennisbanen, maar als vrije woonkavels.
De voorkeur van het bestuur van de G.T.C. bleef
echter het uitbreiden op de locatie Woerdseweg. Zolang de gemeente nog bezig was
met planvorming kon deze mogelijkheid niet
uitgesloten worden. Toch meende het bestuur
dat men ook constructief naar andere mogelijkheden moest kijken.
Voor het eventueel verplaatsen van het park
had het bestuur van de G.T.C. een programma
van eisen opgesteld, waaraan de nieuwe locatie moest voldoen. Daarin waren 8 tennisbanen
naar eigen keus, een clubhuis/kleedaccommodatie in eigen beheer, eigendom/langdurige
huur/erfpacht en de kosten van het geheel
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voor rekening van de gemeente, belangrijke
voorwaarden. De zoektocht binnen de oude gemeente Groenlo naar geschikte locaties leverde
uiteindelijk maar één realistische mogelijkheid
op: samenwerking met Marveld Recreatie op
het toekomstige tennispark/pitch en putt golfbaan aan de Oude Winterswijkseweg.
Toen in 2007 door de gemeenteraad werd vastgesteld dat de bestemming van het Grolschterrein inderdaad woningbouw werd, bleek dat

er geen toekomst meer lag voor de G.T.C. aan
de Woerdseweg. Vanaf dat moment ging het
gesprek met de gemeente Oost Gelre alleen
nog over het realiseren van een park op een
andere locatie.
In de gesprekken met de gemeente Oost Gelre,
Marveld Recreatie, Stichting Tennispark en G.T.C.
werd duidelijk dat de partijen elkaar nodig
hadden om de plannen van de afzonderlijke
partijen te bereiken. Dit gaf een goede basis
om een gemeenschappelijk park te realiseren.
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Op de eerste informatieavond op 14 juli 2008,
voor de leden van de G.T.C., was er grote
weerstand tegen de verhuizing naar Marveld
Recreatie. Belangrijkste reden was het verlies
van het eigen beheer van het clubgebouw. Wel
waren er een enkele positieve reactie over de
mogelijkheden van het nieuwe park.

“Een fantastische
nieuwe
accommodatie”
Op de informatieavond van 29 juni 2009 was
de stemming al heel wat positiever. De leden
bleven bezwaar aantekenen tegen het verlies
van eigenheid in het clubgebouw, maar men
zag ook in dat het nieuwe park een goed alternatief zou kunnen zijn. Ook werd het de leden
steeds duidelijker dat er geen toekomst meer
was op het terrein aan de Woerdseweg.
Op 3 september 2009 werd er een extra

algemene ledenvergadering gehouden om te
besluiten over de verhuizing van het park naar
Marveld Recreatie. Na een duidelijke presentatie van het bestuur waarin alle aspecten van de
verhuizing nog eens op een rij werden gezet,
besloten de leden met overgrote meerderheid (ruim 95 %) om in te stemmen met de
verhuizing.

Jos Penterman

Vervolgens werd er met man en macht gewerkt
om in april 2010 de eerste banen op te leveren,
zodat er in het 40e jubileumjaar van de G.T.C. op
het nieuwe park kon worden getennist.
Uiteindelijk heeft een langdurig proces en traject geleid tot een fantastische nieuwe accommodatie, waar de leden van de G.T.C. terecht
erg trots op kunnen zijn. Dit plan had echter
niet gerealiseerd kunnen worden zonder de
medewerking en inzet van de gemeente Oost
Gelre, Marveld Recreatie en stichting tennispark. Het bestuur van de G.T.C. is hen daarvoor
dan ook zeer erkentelijk.
De G.T.C. beschikt op het nieuwe park over 8
eigen banen, 2 minibanen en een oefenhoek.
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Daarnaast zijn er 2 banen van Marveld Recreatie extra bij gehuurd en kan de G.T.C. ook nog
over de andere 2 banen van Marveld recreatie
beschikken als dit nodig is. Op deze prachtige
nieuwe locatie is de G.T.C. helemaal op een
gezonde toekomst voorbereid.
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Dagelijkse Besturen 40 jaar G.T.C.
1970 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Piet van den Heuvel
Ans Brouwer-Kaak
Joop Koopmans

1983 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ton Laarhoven
Pauline Gr. Kormelink
Bertus Poll

1997 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ton Laarhoven
Joke Lejeune
Ben Kuipers

1971 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Piet van den Heuvel
Ans Brouwer-Kaak
Joop Koopmans

1984 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ton Laarhoven
Pauline Gr. Kormelink
Ben Kuipers

1998 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ton Laarhoven
Ed van der Vijgh
Ben Kuipers

1972 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Piet van den Heuvel
Ans Brouwer-Kaak
Joop Koopmans

1985 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ton Laarhoven
Pauline Gr. Kormelink
Ben Kuipers

1999 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ton Laarhoven
Ed van der Vijgh
Ben Kuipers

1973 Voorzitter
Piet van den Heuvel
Secretaris	Wil van der PluijmScholten
Penningmeester Joop Koopmans

1986 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ben Hilferink
Fenna Schut
Jan Arends

2000 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Martin van Usen
Ed van der Vijgh
Ben Kuipers

1987 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ben Hilferink
Fenna Schut
Jan Arends

2001 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Martin van Usen
Ed van der Vijgh
Ronald Brockötter

1988 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ben Hilferink
Fenna Schut
Jan Arends

2002 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Martin van Usen
Ed van der Vijgh
Ronald Brockötter

1989 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Hans Boerkoel
Fenna Schut
Theo Groot Kormelink

2003 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Martin van Usen
Ed van der Vijgh
Ronald Brockötter

1990 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Hans Boerkoel
Henk Dekker
Theo Groot Kormelink

2004 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Martin van Usen
Ed van der Vijgh
Ronald Brockötter

1991 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Hans Boerkoel
Henk Dekker
Theo Groot Kormelink

2005 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Martin van Usen
Jan Hulshof
Hans Lichtenberg

1992 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Hans Boerkoel
Henk Dekker
Theo Groot Kormelink

2006 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Jos Penterman
Jan Hulshof
Hans Lichtenberg

1993 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Hans Boerkoel
Henk Dekker
Theo Groot Kormelink

2007 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Jos Penterman
Jan Hulshof
Hans Lichtenberg

1994 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Hans Boerkoel
Henk Dekker
Theo Groot Kormelink

2008 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Jos Penterman
Jan Hulshof
a.i. Jos Penterman

1995 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ton Laarhoven
Henk Dekker
Ben Kuipers

2009 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Jos Penterman
Jan Hulshof
Erwin Reijerink

1996 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ton Laarhoven
Joke Lejeune
Ben Kuipers

2010 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Jos Penterman
Jan Hulshof
Erwin Reijerink

1974 Voorzitter
Piet van den Heuvel
Secretaris	Wil van der PluijmScholten
Penningmeester Joop Koopmans
1975 Voorzitter
Piet van den Heuvel
Secretaris	Wil van der PluijmScholten
Penningmeester Joop Koopmans
1976 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Piet van den Heuvel
Rick Besseling
Joop Koopmans

1977 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Piet van den Heuvel
Corrie Struijs
Joop Koopmans

1978 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Piet van den Heuvel
Corrie Struijs
Joop Koopmans

1979 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ton Laarhoven
Corrie Struijs
Bertus Poll

1980 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ton Laarhoven
Corrie Struijs
Bertus Poll

1981 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ton Laarhoven
Corrie Struijs
Bertus Poll

1982 Voorzitter
Ton Laarhoven
Secretaris	Pauline Gr. Kormelink
Penningmeester Bertus Poll
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