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Weldam bestaat 50 jaar. Weldam dus, met de 
Romeinse l van 50 en de l van lustrum. In een 
halve eeuw is de tennisvereniging in Hoevela-
ken uitgegroeid tot een blakend gezonde ver-
eniging met ongeveer 600 leden. Well done!

In 1963 slaan de eerste Weldammers in vereni-
gingsverband een balletje op een baantje aan de 
Kyftenbeltlaan. In 2000 verhuist de vereniging 
naar De Wel met zeven kunststofbanen, een 
oefenkooi en een prachtig clubhuis. De vereni-
ging staat sinds jaar en dag bekend om de goe-
de sfeer, maar ook om de prestaties. Zo weet 
een team met Werner Matszat, Izka Rombout en 

Hannie en Henri Kolber een legendarisch team 
van het grote Alta van een kampioenschap af te 
houden. De Amersfoorters hadden de Klepper-
man al besproken voor een receptie.

Geniet van sportieve evenementen en de  
warme charme rondom diners en dansfeesten. 
U leest er alles over in deze glossy. 
De rode draad van deze eerste echte glossy van 
de feestvierende tennisvereniging is 50. Verwon-
der u over de fashionfoto’s van Weldamleden 
en van hen die dit jaar vijftig worden. Lees het  
verhaal met Norbert Klein die behalve Weldam-

lid ook Tweede Kamerlid van de 50Plus Partij is. 
Verbaas u over Rikent Jan Ridder, de drijvende 
kracht achter het 50Plus Toernooi van Weldam. 
Geniet van het dubbelinterview van Werner 
Matszat en Kelly van de Kletersteeg, twee Wel-
damkampioenen die (bijna) 50 jaar in leeftijd 
verschillen. Maar ook erelid Jimmy Bakkerus, 
tennistrainer Cor Varenkamp, supporter Astrid 
van Lierop, de lustrumcommissie, de geschiede-
nis van de club en enkele jonge Weldammers 
komen aan bod. En als klap op de vuurpijl een 
spannende modeshoot met foto’s van leden zo-
als u ze nooit eerder zag!
Binnen de redactie hebben professionele en 

recreatieve schrijftalenten hun beste pennetje 
voorgezet. Carel Gijsen presenteert zich voor 
deze gelegenheid als glamourfotograaf. Ook de 
steun van sponsors, bestuur en lustrumcommis-
sie was onmisbaar. Het resultaat ligt voor u. Een 
glossy die u toeglimt. Een blad dat u de sfeer 
van Weldam laat proeven.

Wij wensen u een prachtig jubileumjaar en ont-
moeten u graag bij het grote jubileumfeest, de 
veiling, de Beweeg- en Beleefdag met John van 
Lottum of bij al die andere festiviteiten die de 
lustrumcommissie van Weldam organiseert.

Well done

De reDaCtie:
Hans DammingH
Ben De graaf
Carel gijsen
Henk jaCoBs
emile van lent
ella van lingen
lisette vonno
janine Wolf

VoorWoorDredactie

WelDam kan een feestJe vieren. Dat zal ook Dit juBileumjaar Blijken!
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Colofon
De WeLdam is een uitgave van tennisvereniging Weldam ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in 2013.

Oplage: 1000 exemplaren (Weldamleden 1 exemplaar per huisadres, verkoopprijs €1,95)
Redactie: Hans Dammingh, Ben de Graaf, Henk Jacobs, Emile van Lent, Ella van Lingen, Lisette Vonno, Janine Wolf

Moderedacteur en advertentiemanagement: Janine Wolf
Eindredactie: Ben de Graaf, Ella van Lingen, Janine Wolf

Fotografie: Carel Gijsen 
Cartoons: Pepijn Bezembinder

Vormgeving en druk: De Drie Poorten B.V. Nijkerk
Met dank aan alle geïnterviewden en iedereen die heeft bijgedragen en meegedacht.

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd 
zonder toestemming van de redactie van dit blad.

inHouD
WelDam50

4 Jongste leden

7 Boeken

8 norbert Klein 
We zijn geen volvet kaasje

14 geschiedenis 1963-2013

19 Babes & Hunks

33 Jimmy Weldam

37 Bert de graaf 
Maak ik mijn kop helemaal leeg!

33 Jimmy Weldam

41 lustrumcommissie

42 feestprogramma Weldam 50

45 tenniswedstrijd van het jaar

47 Werner matszat versus 
Kelly van de Kletersteeg 

babes&
hunks

19

W
W

W
.T

V
W

e
ld

a
M

.n
l

TV WELDAM

TV WELDAM

Weldam5

TV WELDAM

TV WELDAM

WEdsTRIJd 
VAn hET JAAR
45



WelDam50 | 3

WelDam50

51 De vrouw achter

58 sport

59 John van lottum 
komt naar hoevelaken!

64 Bitterballen en spierballen

66 twee voorzitters
de een komt, de ander gaat

69 Koken

71 50-plusser

72 Cor Varenkamp
kinderen tennissen met meer plezier

78 oud Park

79 Pieter Vermeer
Tips om blessures te voorkomen

50-ERs
11 marie Koster

18 eric leebeek

31 Boudewijn Becker

39 Jurgen van de ridder

40 Henk van soeren

49 Willeke van Dijk

55 Cor Horst

57 gertruud van der Helm

65 Yvonne van de Kletersteeg

70 ella van lingen

75 gees toonstra

77 rob overmars

81 Wim tjaberinga

82 frank Bakker

VRoUW 
AchTER
51

coR 
VAREnkAMP

72

50 ers



4 | WelDam50

JongsteleDen

Hoe oud ben je? 8 jaar.
Wanneer ben je lid geworden van 
tV Weldam? Toen ik zes jaar was.
Waarom heb je voor tennis geko-
zen? omdat het me leuk leek.
sta je vaak op de baan? af en toe.
Wil je een goede tennisster wor-
den? Ja.
tennissen je vader en moeder 
ook en kunnen ze het goed? Mijn 
moeder tennist, maar die kan het niet 
zo goed en mijn twee broers tennissen 
ook.
Vind je tV Weldam een leuke 
club? organiseren ze veel voor 
jullie? Ja, het is een leuke club en er 
wordt veel voor ons gedaan. Vooral 
eetcafé en de bingo.
Ben je nog lid van andere vereni-
gingen? Ja, van de hockey.
op welke school zit je? blokhuus, 
groep 5.

Hoe oud ben je? Ik ben 7 jaar.
Wanneer ben je lid geworden van 
tV Weldam? Ik ben vorig jaar na de 
zomervakantie lid geworden.
Waarom heb je voor tennis gekozen? 
omdat ik het een leuke sport vind.
sta je vaak op de baan? Ik train een keer per 
week en speel af en toe een wedstrijdje.
Wil je een goede tennisster worden? Ja.
Tennissen je vader en moeder ook en kunnen ze 
het goed? nee, die kunnen er niets van.
Vind je tV Weldam een leuke club? 
organiseren ze veel voor jullie?
Ja, ik vind het een leuke club. Ze organiseren 
vriendjes- en vriendinnetjesdag en wedstrijdjes 
en ik heb al een keer een beker gewonnen (2e 
plaats) en dat vond ik heel leuk.
Ben je nog lid van andere verenigingen? 
nee.
op welke school zit je? Ik zit in 
groep 4 van de spreng.

naam: BRITT ELVERdInG

naam: MIJkE sAUER
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JongsteleDen

naam: JoRdAn GEURTsEn
Hoe oud ben je? 8 jaar.
Wanneer ben je lid geworden van tV Weldam? 
In oktober 2012.
Waarom heb je voor tennis gekozen? Ik kreeg een keer 
een informatieboekje en toen leek het mij een leuke sport.
sta je vaak op de baan? een keer in de week les en af en 
toe een wedstrijdje.
Wil je een goede tennisser worden? Ja.
tennissen je vader en moeder ook en kunnen ze het 
goed? Mijn vader en moeder zaten er vroeger in amersfoort 
ook op.
Vind je tV Weldam een leuke club? organiseren ze 
veel voor jullie? Ja en ja.
Ben je nog lid van andere verenigingen? Ja, van scou-
ting hiawatha.
op welke school zit je? de hoeve.

Hoe oud ben je? 8 jaar.
Wanneer ben je lid geworden van 
tV Weldam? In april 2012.
Waarom heb je voor tennis gekozen? 
omdat het mij leuk leek.
sta je vaak op de baan? Meestal eenmaal 
per week, soms vaker.
Wil je een goede tennisser/tennisster 
worden? Ja.
tennissen je vader en moeder ook en 
kunnen ze het goed? alleen mijn 
vader tennist. hij is ook in april 2012 
begonnen.
Vind je tV Weldam een leuke club? 
organiseren ze veel voor jullie? Ja, 
maar ik heb er nog niet aan meegedaan.
Ben je nog lid van andere 
verenigingen? nee.
op welke school zit je? de hoeve.

Hoe oud ben je? Ik ben 8.
Wanneer ben je lid geworden van tV 
Weldam? In oktober 2012. 
Waarom heb je voor tennis gekozen? 
het is superleuk.
sta je vaak op de baan? soms.
Wil je een goede tennisser worden? 
Ja. 
tennissen je vader en moeder ook 
en kunnen ze het goed? Ja en ze zijn er 
goed in.
Vind je tV Weldam een leuke club? 
organiseren ze veel voor jullie? Yes.
Ben je nog lid van andere verenigin-
gen? no. 
op welke school zit je? Ik zit op de 
hoeve.
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naam: MIJkE sAUER
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BoeKenzo

Het innerliJK 
sPel 
door Tennis W.T. Gallway
 isBn: 9789038913469
€ 14,95

roger 
feDerer
door Chris Bowers
isBn: 9789400402157
€ 19,90 

leliJK 
Winnen
door Brad Gilbert
isBn: 9789080923911
€ 18,50

rafa
door Rafael Nadal
isBn: 9789400500686
€ 19,95

leesBril
Meerdere modellen en sterktes,
€ 7,50 inclusief beschermhoes

tennis magazine
verschijnt 7x per jaar
€ 5,99

ansiCHtKaart 
‘Hoera uit HoeVelaKen’
meerdere soorten beschikbaar.
€ 1,00 per stuk

Beter tennis sPelen
door Angela Buxton
isBn: 9789044729368
€ 12,95
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We zijn
geen 
VolVet 
KaasJe!
noRBERT kLEIn Is AL JAREnLAnG LId VAn hET 50 JAAR JonGE WELdAM En Is sInds koRT 
ook kAMERLId VooR 50PLUs. ZoWEL In dE PoLITIEk ALs oP dE BAAn BLIJkT hIJ EEn MAn VAn  
‘dE LAnGE AdEM’ dIE oP hET LAATsTE MoMEnT dE oVERWInnInGEn VooR dE PooRTEn VAn dE  
hEL WEGsLEEPT.

‘Dit wordt geen gemakkelijk gesprek!’
Zie hier de voorbereide openingsslag voor 
mijn interview met Norbert Klein. Mijn team-
genoot bij TV Weldam, maar tevens vers ge-
kozen kamerlid voor 50+. 
De redactie stuurde me met een duidelijke 
opdracht op pad: ‘Zorg voor focus’. Focus,  het 
onmisbare instrument dat van een interview 
dat alle kanten op gaat een strak en goed 
verhaal moet maken. ‘Politiek mag, maar je 
moet wel voortdurend een haakje maken 
met tennis in het algemeen en TV Weldam in 
het bijzonder.’ Zo krijg je een verrassende in-
valshoek en een schitterende rode draad.’ Ga 
gauw weg met je “haakje” dacht ik nog, maar 
ik wilde de redactie ook niet tarten.
Ik nam me daarom voor het heft van aanvang 
af strak in eigen hand te houden, Norbert  te 
overrompelen met zuigende en confronte-

rende vragen en hem in de door de redactie  
gewenste richting te leiden. Dat was tenmin-
ste de bedoeling.
Norbert retourneert mijn openingsslag op in-
nemende wijze. ‘Dat komt goed uit. Op een 
gemakkelijk gesprek zit ik ook niet te wach-
ten. Verdieping en inhoud zijn wezenlijk voor 
het politieke vak dat ik uitoefen. Kom maar 
op met die vragen!’

Hoe is hij bij TV Weldam verzeild geraakt en 
ziet hij het als ‘zijn cluppie’?
Norbert was in 1989 op zoek naar een wo-
ning in Hoevelaken, belandde zoals zovelen 
destijds, bij makelaar en clublid Marry van 
Kessel en door haar alerte tussenkomst had 
hij eerder de aanvraag voor  het lidmaat-
schap van TV Weldam te pakken dan een 
nieuwe woning. Dat de Kleinen via haar in 

teKst Hans DammingH
foto Carel gijsen
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Hoevelaken een woning zouden bemachti-
gen had Marry  daarmee wel veilig gesteld. 
Norbert voelt zich van aanvang af thuis bij 
de club en speelt inmiddels al jaren met een 
vaste groep op dinsdagavond: Evert van En-
gelenhoven, Leo van Breda en Maarten Smit. 
Zelf ook een vaste speler op dinsdag herin-
ner ik me dat Norbert zelfs op de avond voor 
de verkiezingen gewoon zijn vaste balletje 
stond te slaan. Ik leidde daaruit toen nog af 
dat dat hele 50+ gedoe wellicht niet al te se-
rieus genomen moest worden, maar dat had 
ik absoluut verkeerd gezien. Norbert kijkt op 
dat moment naar wat ik opschrijf. Onmiddel-
lijk attendeert hij me op mijn onjuiste schrijf-
wijze. ‘50+, Hans, we zijn geen volvet kaasje, 
maar een serieuze politieke partij: 50Plus.’ 
Norbert blijkt gepokt en gemazeld in het po-
litieke werk. Jaren was hij, in verschillende 

functies, actief voor de VVD. ‘Van een gezellig 
clubje kun je in de politiek niet spreken. De 
contacten zijn daar vooral functioneel.’ Nor-
bert legt vervolgens uit waarom hij het lid-
maatschap van de VVD na jarenlange trouw 
heeft opgezegd: na het vertrek van Dijkstal 
en met de opkomst van Rita Verdonk vierde 
het populisme en conservatisme hoogtij en 
daar blijkt Norbert, als sociaal liberaal,  niet 
van gecharmeerd. Later meldt hij zich toch 
weer aan: ‘Rita eruit, ik er weer in.’ Een dui-
delijke verklaring.  Het blijft echter bij een 
korte opleving, zoals dat vaak gaat in een re-
latie waar partijen het even met elkaar gehad 
hebben en het weer opnieuw proberen. Op 
het moment dat de gedoogconstructie met de 
PVV de liefde van Norbert al zwaar op de 
proef stelt, laat hij zich gemakkelijk verleiden 
door de charmes van 50Plus. Ongevraagd 
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legt hij uit wat hem in die politieke partij 
aantrekt. De vijftigplussers vormen een gene-
ratie die het in tal van opzichten zwaar heeft 
te verduren en waarvoor onvoldoende aan-
dacht is. Actuele onderwerpen als de AOW, 
de hypotheekrenteaftrek en de versoepeling 
van het ontslagrecht zijn daarbij de voorbeel-
den. Ik opper dat er door de crisis misschien 
wel meer jongeren op straat komen te staan 
dan ouderen. ‘Maar de ouderen komen niet 
meer aan het werk.’ Het feit dat Norbert  en 
zijn partij zich bij uitstek richten op ouderen 
betekent niet dat de jongeren in het geheel 
zijn aandacht niet hebben. ‘Studiefinancie-
ring bijvoorbeeld dient goed te zijn geregeld: 
de jeugd van nu is de duurzame toekomstga-
rantie voor de ouderen van straks.’

De voorbereide (Pownews-) vraag of hij de 
overstap louter heeft gemaakt om op  een een-
voudige weg op het pluche te belanden durf ik 
dan natuurlijk al niet meer te stellen. 

Ik ga op zoek naar parallellen tussen Norbert 
de tennisser, als politicus en als mens.
Als enkelspeler typeert Norbert zich als volgt: 
‘Ik ben een dieseltje, dat niet maalt om het 
verlies van een eerste set. Ik ben niet uit op 
snelle punten, maar kan eindeloos lang door 
gaan.’ Als teamgenoot kan ik dit volmondig 
beamen. Norbert heerst op het veld als een 
schaker op zijn bord, die zijn stukken met 
vaste hand naar de goede plaats dirigeert. Hij 
heeft patent op voor de poorten van de hel 
weggehaalde driesetters, die niet zelden wor-
den gewonnen. In de politiek is Norbert ook 
een man van de lange adem. Sinds 2000, hij 
was toen actief als Provinciale Statenlid, ver-
zette hij zich bijvoorbeeld al tegen de alom 
gevreesde afschaffing van de afslag Hoeve-
laken. In 2013 blijkt hij er als Kamerlid nog 
tegen te strijden. ‘De strijd is pas verloren als 
de afslag definitief van de baan is.’
Als dubbelaar is Norbert er juist wel op uit 

om snel te scoren: ‘Dubbel is een kwestie 
van teamwork, van goed op elkaar inspelen’. 
De (Pownews-)vraag hoe Norbert, als hete-
ro, in de kamer inspeelt op de traditionele 
voorbeeldhomo Henk Krol heb ik natuurlijk 
voorbereid, maar durf ik zo niet te stellen. 
Gelukkig zegt Norbert er uit zichzelf het vol-
gende over: ‘Ik ben de aangever, Krol scoort! 
We vullen elkaar mooi aan: Krol is emotio-
neel, een echt mensenmens, ik benader de 
kwesties vooral inhoudelijk, minder emotio-
neel. Ik bereid me ook goed voor. Dat doe ik 
bij tenniswedstrijden overigens ook. Tevoren 
check ik altijd wel wat de rating en de laatste 
resultaten van de tegenstanders zijn.’

Aan het slot van het gesprek belanden we zo-
waar nog in een pittige discussie. Die begint 
met mijn, in opdracht van de redactie (rode 
draad, focus!) gestelde vraag waar een 50Plus 
toernooi of 50Plus partij eigenlijk goed voor 
is. Speel je daardoor groepen niet juist tegen 
elkaar uit. Het is toch van belang dat ouderen 
en jongeren met elkaar blijven omgaan en in 
gesprek blijven? Norbert heeft zijn antwoord 
klaar: ‘Doordat vijftig plussers zich politiek 
organiseren weten ze de aandacht op zich te 
vestigen en op de problemen waar ze mee 
kampen. Dat zie je toch bij de Partij van de 
Dieren ook?’ Als het om tennis gaat: ‘Wat 
moet een 18-jarige nou tegen een ‘oude zak’ 
van zesenvijftig?’ En: ‘Wat heb je er nou aan 
om door zo’n jonge vent van 25 van de baan 
te worden geslagen. Wat er bij Weldam maan-
delijks op de laatste vrijdag gebeurt, is toch 
ook geweldig? Al die ouderen onder elkaar, 
die op die manier sportief blijven!’

Op enig moment laat Norbert zich  ontval-
len: ‘Leuk overigens, dat Weldam zich nu ook 
50Plus mag noemen!’ Zo legt Norbert onge-
vraagd nog één keer de verbinding, het haak-
je, tussen tennis en politiek. 
De redactie kan tevreden zijn!.

‘Ik BEnAdER dE kWEsTIEs VooRAL 
InhoUdELIJk, MIndER EMoTIonEEL. 
Ik BEREId ME ook GoEd VooR. dAT doE Ik 
BIJ TEnnIsWEdsTRIJdEn oVERIGEns ook. 
TEVoREn chEck Ik ALTIJd WEL WAT 
dE RATInG En dE LAATsTE REsULTATEn 
VAn dE TEGEnsTAndERs ZIJn.’
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marie
koster

Wat is spannend aan 
50 worden? 
Voor mij is het niet zo span-
nend. Ik heb nog niet het gevoel 
dat ik bijna 50 ben. oftewel, ik 
voel me veeeeel jonger.

Welke interesses of 
bijzondere kwaliteiten heb 
je naast tennissen?
naast mijn werk en sporten doe 
ik ook veel vrijwilligerswerk en 
regel ik de financiën. Ik kom tijd 
tekort.

Wat stel je je voor bij onze 
tennisclub over 25 jaar?
Mooie bloeiende club met ten-
nisballen die je niet meer op 
hoeft te rapen, maar die met 
een afstandsbediening weer bij 
je komen.

met welk Weldamlid wil je 
nader kennismaken? 
Met een andere vijftiger…ik ken 
lang niet alle namen…

Waarom is Weldam de 
leukste tennisvereniging 
van nederland?
het is een club waar je jezelf 
kunt zijn en waar het altijd ge-
zellig is. Mooie kantine, lekker 
terras, slechte koffie… en echt 
heerlijk dat je heel het jaar op de 
banen buiten kunt spelen. 

sPEELsTERkTE 8

50 ers
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Voor de liefhebber van wijn die zijn of haar passie een extra 
boost wil geven met kennis, ervaring én beleving van wijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolf van der Grift van WeldamWines:  Nadat ik jarenlang in de horeca en in eigen 
restaurants heb ik gewerkt is nu mijn liefde voor wijnen de rode draad in mijn leven. 
Ik vind het erg leuk dat de tennisvereniging opnieuw wijnen kiest om het lustrum 
extra glans en kleur te geven. Weldam Wines is heel toepasselijk sponsor van het 
50+toernooi. De gekozen wijnen zijn mooi en interessant zowel voor de starter als 
voor de gevorderde wijnliefhebber. De binding die we hebben met landen die 
prachtige wijn produceren is groot en biedt ons veel 
mogelijkheden. In ons bedrijf te Amersfoort zijn we 
in de gelegenheid zowel aan zakelijke relaties en 
zeker ook aan particulieren te leveren. We hebben 
een breed assortiment en zijn ook slijter, dus ook 
proeverijen behoren tot de mogelijkheden. De 
wijnen kunnen ook worden thuisbezorgd. Proost.  
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in de gelegenheid zowel aan zakelijke relaties en 
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een breed assortiment en zijn ook slijter, dus ook 
proeverijen behoren tot de mogelijkheden. De 
wijnen kunnen ook worden thuisbezorgd. Proost.  

Geef uw passie voor wijn 
een boost met Weldam Wines

Mijn liefde voor wijnen is de rode draad in mijn leven. Mijn kennis en ervaring 
voor wijnen heb ik opgedaan tijdens jarenlang werken in de horeca en eigen restaurants. 

Weldam Wines heeft nauwe banden opgebouwd met landen die prachtige 
wijnen produceren.

Met de wijnen van Weldam Wines geeft Weldam haar lustrum extra glans en kleur. 
De lustrumwijnen zijn mooi en interessant voor starters en gevorderde liefhebbers.

Weldam Wines heeft een breed assortiment, zowel voor particulieren als zakelijke relaties. 
We bezorgen wijnen thuis en ook voor proeverijen kunt u bij onze slijterij terecht.

Proost!

van Weldam Wines
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Dolf van der Grift van WeldamWines:  Nadat ik jarenlang in de horeca en in eigen 
restaurants heb ik gewerkt is nu mijn liefde voor wijnen de rode draad in mijn leven. 
Ik vind het erg leuk dat de tennisvereniging opnieuw wijnen kiest om het lustrum 
extra glans en kleur te geven. Weldam Wines is heel toepasselijk sponsor van het 
50+toernooi. De gekozen wijnen zijn mooi en interessant zowel voor de starter als 
voor de gevorderde wijnliefhebber. De binding die we hebben met landen die 
prachtige wijn produceren is groot en biedt ons veel 
mogelijkheden. In ons bedrijf te Amersfoort zijn we 
in de gelegenheid zowel aan zakelijke relaties en 
zeker ook aan particulieren te leveren. We hebben 
een breed assortiment en zijn ook slijter, dus ook 
proeverijen behoren tot de mogelijkheden. De 
wijnen kunnen ook worden thuisbezorgd. Proost.  

Dolf van de Grift
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eriC
leeBeek

Wat is spannend aan 50 worden? 
Twintig jaar geleden zei ik dat het beste 
er tegen die tijd af is, nu vind ik het wel 
meevallen. Iets meer blessures, maar 
geestelijk ben ik nog steeds ultrafit.

Welke interesses of bijzondere 
kwaliteiten heb je naast 
tennissen?
Ik kijk met veel plezier naar alles wat 
beweegt, behalve kunstschaatsen. Ver-
der reis ik graag en lees ik met plezier 
managementboeken. Ik wil alles weten 
van economische onderwerpen en mijn 
eigen vakgebied retail.

Wat stel je je voor bij onze 
tennisclub over 25 jaar?
Toernooien via virtuele en digitale  
playstations. Weldam is dan een in-
tegrale sportclub voor tennis, bridge, 
jeu de boules en vissen, speciaal voor 
75-jarigen en ouder.  

met welk Weldamlid wil je nader 
kennismaken? 
er zijn nog veel mensen in de club die ik 
graag wil leren kennen. Iedereen heeft 
een verhaal: mooi, triest, interessant of 
saai.

Waarom is Weldam de leukste 
tennisvereniging van nederland?
We zijn een club zonder kapsones, 
met veel actieve leden. de toernooien 
en competities zijn bijzonder gezellig, 
kortom, ik blijf nog wel een paar jaar lid 
van de club!

sPEELsTERkTE 5 50 ers
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Babes
&HunKs

fotografie: cAREL GIJsEn
reDaCtie: JAnInE WoLf 
maKe-uP: LUcIndE VAn fEREnchy
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Corinne:
(speelsterkte 8-6)
Broek: sao Paulo  € 99,95 Duo Duo 
Top: sao Paulo € 59,95 Duo Duo 
Jasje: sao Paulo  € 119,95 Duo Duo 
Laarsjes: roberto d’angelo € 199,95 Byson 
Clutch: € 89,95 Byson 
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leonie:
(speelsterkte 6-3)
Broek: supertrash € 109,95 Duo Duo 
Top: rosa rock € 49,95 Duo Duo 
Colbert: studio anneloes € 99,95 Duo Duo 
Laarsjes: roberto d’angelo € 189,95 Byson 
Tas: smaak € 219,95 Byson 
Armband: rose tov € 129,95 Byson

BaBes&hunks
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renate:
(speelsterkte 6-6)
Broek: maison scotch € 89,95 Duo Duo 
Shirt: maison scotch € 39,95 Duo Duo 
Colbert: Blonde 8  € 249,00 Duo Duo 
Sandaaltjes: unisa € 114,95 By son Ba

be
s
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ellen:
(speelsterkte 6-6)
Jurkje: etoile du monde € 199,95 Duo Duo 
Bolero: Cassiopee € 89,95 Duo Duo 
Hakken: unisa € 99,95 Byson 
Clutch: unisa € 99,95 Byson

BaBes&hunks

Ba
be

s
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Cor:
(speelsterkte 7-7)
Broek: scotch & soda  € 89,95 Duo Duo
Shirt: scotch & soda € 79,95 Duo Duo
Colbert: jacket & sons € 189,95 Duo Duo
Shawl: scotch & soda € 39,95 Duo Duo
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ron:
(speelsterkte 6-6)
Shirt: Blue industry € 89,95 Duo Duo
Colbert: vanguard € 199,95 Duo Duo
Gilet: vanguard € 99,95 Duo Duo
Broek: maC € 99,95 Duo Duo

BaBes&hunks
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gert:
(speelsterkte 8-8)
Colbert: jacket & sons € 169,95 Duo Duo
Shirt: vanguard  € 89,95  Duo Duo
Broek: scotch & soda € 89,95 Duo Duo
Riem: vanguard  € 39,95 Duo Duo

HunKs
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martijn:
(speelsterkte 8-8)
Shirt: scotch & soda € 79,95 Duo Duo
Shawl: scotch & soda € 39,95 Duo Duo
Broek: scotch & soda € 89,95 Duo Duo

BaBes&hunks
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leonie:        jolanDa:
(speelsterkte 6-3)      (speelsterkte 4-4)   
BH: triumph € 39,95 Body Comfort    BH: aubade € 82,95 Body Comfort
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jolanDa:
(speelsterkte 4-4)
BH: aubade € 82,95 Body Comfort
Broek: Circle of trust € 89,95 Duo Duo
Hakken: unisa € 99,95 Byson

gert:
(speelsterkte 8-8)
Boxershort: 
Cavello € 19,95 
Body Comfort

BaBes&hunks
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BouDeWiJn
BeCker

Wat is spannend aan 50 worden? 
Weet je, het is maar een jaartal: je voelt 
je toch niet ineens 50. Qua tennis ga je 
er fysiek wat op achteruit en dat pro-
beer ik natuurlijk te compenseren met 
ervaring en inzicht. dit gaat lukken, 
maar het blijft spannend.

Welke interesses of bijzondere 
kwaliteiten heb je naast 
tennissen?
naast het tennis heb ik bijzonder wei-
nig ruimte voor andere zaken. sinds 
kort, nu ik mijn tenniscarrière enigszins 
aan het afbouwen ben, krijg ik weer ge-
legenheid voor andere leuke dingen. en 
vergeet niet, ik ben een goede vader en 
ik doe mijn werk goed.

Wat stel je je voor bij onze 
tennisclub over 25 jaar?
We hebben dan een overdekt sport-
centrum, een multifunctioneel park en 
clubhuis. We genieten van het restau-
rant, want als vergrijzenden hebben we 
daar zeker behoefte aan. 

met welk Weldamlid wil je 
nader kennismaken? 
Moeilijke vraag. Iedereen is het waard 
om met mij kennis te maken.

Waarom is Weldam de leukste 
tennisvereniging van nederland?
Weldam is een mooie club. niet te 
groot, mooie banen, een gevarieerd le-
denbestand en altijd een beetje het ge-
voel van thuiskomen. Zo moet het zijn.

sPEELsTERkTE 8

50 ers
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sPEELsTERkTE 8

Het eerste wat in zijn huis opvalt is de te-
gel ‘in’ de schoorsteen. Gemetseld in de ste-
nen schouw. Tennisvriend Toon Ebbelaar is 
daarvoor in 1978 aan het bikken geweest. 
De tegel vermeldt zijn erelidmaatschap van 
Weldam, dat hij tijdens het 15-jarig bestaan 
van de club kreeg. Toon zal het karakter 
van Jim gekend hebben. Als de tegel los op 
de schoorsteenmantel had gestaan, had Jim 
dit in al zijn bescheidenheid al lang uit het 
zicht gelegd. Nu valt er niet aan te ontkomen. 
Mocht hij ooit verhuizen dan staan de nieu-
we bewoners voor een dilemma: de tegel er 
weer uitbikken of dit relikwie uit eerbetoon 
aan een opmerkelijk Weldamlid laten zitten.

Erelidmaatschap
‘Ach, dat erelidmaatschap’, zegt Jim, ‘goedbe-
doeld natuurlijk, maar waarom ik dat gekre-
gen heb is me een raadsel. Zoveel heb ik niet 
voor de club gedaan. Er zijn échte ereleden 
van het eerste uur, zoals Frank van Sticht, de 
inmiddels overleden Ted Koeleman en de fa-
milie Doornekamp. Die hebben meer voor de 
club betekend dan ik. Ook iemand als Toon 
Ebbelaar heeft veel voor de club gedaan. Mis-
schien omdat ik er altijd was en betrokken 
was. Maar je maakt iemand toch geen erelid 
omdat hij zo nu en dan wat hand- en span-
diensten verricht? Maar ach, weet je, overal 
worden fouten gemaakt.’

Als erelid hoeft Jim geen contributie te beta-
len, maar geen haar op zijn hoofd die erover 
denkt om dat geld inderdaad op zak te hou-
den. ‘Zolang ik speel, betaal ik. Geen flauwe-
kul. Mijn contributie gaat nu in een jeugd-
potje, dat is prima.’

Charmant bescheiden
Jim Bakkerus blinkt uit in charmante beschei-
denheid. Want natuurlijk is hij de afgelopen 
vijftig jaar uitgegroeid tot een begrip binnen 
de tennisvereniging. Niet voor niets kreeg hij 
in die beginjaren de bijnaam Jimmy Weldam. 
Aan nieuwe leden die nog wat zoekende wa-
ren binnen de vereniging, werd vaak verteld: 
‘Als je Jimmy kent, ken je Weldam.’
Enkele jaren geleden kreeg hij ook een spe-
ciale barkruk in het clubhuis, met zijn foto 
erop. Vanaf die barkruk kan hij zijn hele le-
ven gratis drank bestellen. Het zal geen ver-
wondering wekken dat hij nog nooit van dit 
privilege gebruikgemaakt heeft. 

Indië
De wieg van Jim Bakkerus staat in Indië. Hij 
groeit op in Bandoeng. Daar slaat hij ook 
zijn eerste ballen, met een loodzwaar hou-
ten Dunlop Maxply-racket. Een metalen klem 
moest voorkomen dat het racket kromtrok. 
In 1958 verhuist hij als 31-jarige naar de Van 
Zuylenlaan in Hoevelaken. Op een wande-

JimmY 
WelDam
VooR VEEL WELdAMMERs Is hIJ JIMMy WELdAM. VAnAf dE ALLEREERsTE dAG Is hIJ LId VAn dE 
VEREnIGInG. VAnAf 1978 Is hIJ ERELId En In hET cLUBhUIs sTAAT EEn sPEcIALE BARkRUk MET 
ZIJn BEELTEnIs. MAAR JIM BAkkERUs (85) BLIJfT BEschEIdEn: ‘ERELId? EEn RAAdsEL WAAR-
oM Ik dAT WERd, Ik hEB nIks GEdAAn EIGEnLIJk. MAAR WEET JE, oVERAL WoRdEn foUTEn  
geMaakT.’

teKst Ben tekstsCHrijver
foto Carel gijsen

interVieW
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waar zorg aan is besteed

Wilt u een aansprekend artikel in uw blad,  

een persbericht of een tintelende tekst voor 

uw website, nieuwsbrief of brochure? Of wilt 

u uw tekst een professionele injectie geven?

Ik kan u helpen.

Ik ben tekstschrijver.

Interesse in mijn columns? 

Kijk op www.bentekstschrijver.nl/ben-blog 

en meld u aan.

Ben de Graaf 
Anjerlaan 12

3871 EV Hoevelaken
M 06 44656945

bericht@bentekstschrijver.nl
www.bentekstschrijver.nl
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lingtje ziet hij tot zijn verrassing vlakbij zijn 
huis tussen de bosschages door een tennis-
baantje liggen. Even later staat hij daar met 
zijn zwager een balletje te slaan. Het duurt 
niet lang of weduwe Beitler vat hen in de 
kraag. Ze moeten betalen. Jim: ‘De familie 
Beitler, van de aannemersfamilie, had de 
baan in de crisisjaren overgenomen van de 
heer Deen van Park Weldam. Weduwe Beitler 
verhuurde nu de baan en had het getik van 
de heen en weer stuiterende ballen gehoord.’

Ontstaan Weldam
Bij de baan staat een klein schuurtje, waar 
koffie kan worden gedronken. De voorloper 
van het eerste clubhuis van Weldam. Als we-
duwe Beitler overlijdt, wordt de inboedel ver-
deeld. De dochter – getrouwd met een Door-
nekamp – krijgt de tennisbaan. Jim huurt met 
een aantal mensen de baan vast op zaterdag, 
de familie Doornekamp speelt op zondag. De 
club tennissers wordt groter en ook doorde-
weeks gaat de bal heen en weer. Dan komt 
de roep uit het dorp om een tennisclub op 
te richten. Dat gebeurt in april 1963. Er komt 
een soort van reglement en er wordt contri-
butie geheven. De club heeft dan één baan en 
ongeveer twintig leden. Jim is een van hen.
Later komen er twee banen bij en bouwen le-
den een clubhuis. Rond 1980 fabriceren leer-
lingen van de ambachtsschool voor weinig 
geld een nieuw tweede clubhuis. Uiteindelijk 
beschikt Weldam op het oude park op de 
Kijftenbeltlaan over vijf banen en een royale 
oefenkooi. 

Hekje
Als het even kan is Jim op het tennispark 
te vinden. Vanuit zijn huis kan hij zien of er 
mensen zijn waar hij mee kan spelen. Een 
leeg sportpark maakt hem mistroostig. Wel-
dam wordt steeds meer het decor van zijn 
sociale leven. Zeker als hij achter in zijn tuin 
een hek plaatst, zodat hij in twee stappen 
over kan steken naar een hek achterin het 
tennispark. ‘Bij competitiewedstrijden liep ik 
natuurlijk wel even om’, lacht hij.
En ach ja, als je de tennisbanen bijna letterlijk 
in je achtertuin hebt, dan hou je bij warm 
weer ook even in de gaten of de gravelbanen 
niet te droog worden. En zo ja, dan zet je de 
sproeier even aan. Hij raakt steeds meer ver-
groeid met de tennisvereniging. Jimmy Bak-
kerus wordt Jimmy Weldam.

Invalide clubkampioen
Jim tennist vooral voor zijn plezier, maar is 
niet vies van een paar trucs als hij daarmee 
clubkampioen kan worden. Zo speelt hij een 
keer de finale tegen Tony van Breda. Een dag 
eerder loopt hij in de halve finale een lichte 
liesblessure op. Op de finaledag strompelt hij 

met een stok de baan op. Tony denkt met een 
invalide tegenstander te maken te hebben en 
houdt zich in. En verliest! ‘Door mijn blessure 
moest ik rustig aan doen. Daardoor kreeg ik 
rust in mijn spel en ging ik beter spelen’, is 
nu de verklaring van Jim zelf.
Hij speelt veel met mensen als Loek Har-
teveld, Wim Moossdorff en Gertje Korver. 
‘Gertje Korver sloeg alles terug, net als Ben 
van Lierop. Ik heb technisch betere spelers 
jankend op de baan zien staan tegen deze 
gasten. Gertje vormde ook een berucht kop-
pel met Haarmans. Bekend is het verhaal van 
de handdoek met de doodskop, die ze dan 
over het net legden. Elke keer als ze van kant 
wisselden, werd de doodskop weer naar de 
tegenstander gericht.’

Bijzonder moment
Een moment waar Jim nog met een goed ge-
voel aan terugdenkt is zijn dubbelpartij met 
zijn schoonzoon Marco van Engen tijdens het 
50plus-toernooi. Het was een van de laatste 
wedstrijdjes van Marco. ‘Marco hield niet van 
zeuren, hij ging door of er niets aan de hand 
was. Daar ga je dan zelf ook in mee. Maar 
achteraf is het voor ons beiden toch een bij-
zonder moment geweest.’

Anabole steroïden
Nu, 85 jaar oud, speelt het erelid tegen wil en 
dank nog steeds. In de vrijdagmorgengroep 
van Rikkent Jan de Ridder en op maandag-
morgen. ‘Zolang mijn medespelers nog toe-
staan dat ik meedoe, speel ik. Ik vind het 
echt fantastisch dat ze accepteren dat ik nog 
meespeel. Want laten we eerlijk zijn, ik tennis 
nog wel, maar de ballenjongens op tv lopen 
meer dan ik. Hoe lang ik het nog volhou? 
Zolang mijn medespelers – om in golftermen 
te spreken – mijn handicap nog accepteren. 
Nog lang, hoop ik. Ik heb aan de huisarts wel 
eens gevraagd of ik geen anabole steroïden 
kon krijgen, zodat ik op de tennisbaan fysiek 
wat meer kan brengen. Dat wilde de huisarts 
niet voorschrijven. Nu vraag ik je… Wielren-
ners krijgen tegenwoordig allemaal doping 
en ik niet. Verdeurie!’.

waar zorg aan is besteed

Wilt u een aansprekend artikel in uw blad,  

een persbericht of een tintelende tekst voor 

uw website, nieuwsbrief of brochure? Of wilt 

u uw tekst een professionele injectie geven?

Ik kan u helpen.

Ik ben tekstschrijver.

Interesse in mijn columns? 

Kijk op www.bentekstschrijver.nl/ben-blog 

en meld u aan.

Ben de Graaf 
Anjerlaan 12

3871 EV Hoevelaken
M 06 44656945

bericht@bentekstschrijver.nl
www.bentekstschrijver.nl
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Natuurlijk willen we ook weten hoe Bert als 
mens en als politicus in het leven staat. Het 
gesprek leert dat hij geen man is die breed 
uitweidt of filosofisch is ingesteld. Van inwo-
ners verwacht hij dat ze als eerste zelf verant-
woordelijkheid nemen voor hun leven. Een 
kleine flexibele overheid kan daarbij, waar 
nodig, ondersteuning bieden. Zelf neemt hij 
ook zijn eigen verantwoordelijkheid: ‘Die 10 
kilo moest er af en is er nu af.’ Geen man van 
omwegen dus, liever gaat hij recht op zijn 
doel af.

Hier geboren en getogen?
‘Nee hoor, ik ben geboren in Enschede en 
heb het grootste deel van mijn jeugd in Hen-
gelo gewoond.’

Opleiding?
‘Na de Havo naar de, zoals dat nu heet, Ko-
ninklijke Militaire Academie te Breda. Je leer-
de natuurlijk het nodige, maar het was vooral 
fysiek inspannend. Ook heb ik de opleiding 
Personeel en Arbeid aan de Hogeschool Drie-

bergen gevolgd. Ik heb verschillende func-
ties vervuld, waaronder hoofd Personeel en 
Organisatie van de Landmachtstaf in Den 
Haag. In 2006 is aan mij politiek verlof ver-
leend omdat ik in Nijkerk wethouder werd. 
Onlangs, toen ik 55 werd, ben ik afgezwaaid’.

Hoe raakt een militair in de politiek verzeild?
‘Ik raakte in Nijkerk al snel betrokken bij 
de Wijkvereniging Paasbos, met name bij 
jeugdactiviteiten. We organiseerden weke-
lijks een disco waar enkele honderden kin-
deren op afkwamen. En wat toentertijd heel 
bijzonder was: de disco was alcoholvrij!’ 
‘Midden jaren ‘80 werd ik actief in de plaat-
selijke VVD. Ik maakte al snel deel uit van de 
steunfractie in Nijkerk. Bij de verkiezingen 
van 2000 was ik lijsttrekker en kwam ik als 
fractievoorzitter in de gemeenteraad. In 2006 
werd ik wethouder.’

Waarom VVD?
‘Ik vind dat een mens verantwoordelijk is 
voor zijn eigen leven en de ruimte en vrij-

Dan Pak ik mijn mountainBike, 

maaK iK 
miJn KoP 
Helemaal 
leeg!
GERBERT sIERk dE GRAAf (56), ofWEL BERT, Is onZE WEThoUdER VooR sPoRTZAkEn. BERT 
Is GETRoUWd En hEEfT EEn Zoon En EEn dochTER dIE InMIddELs hET hUIs UIT ZIJn. hIJ Is 
WEThoUdER sInds 2006 En ondER AndERE VERAnTWooRdELIJk VooR fInAncIën. VAn ALLE 
ZAkEn dIE ToT ZIJn PoRTEfEUILLE BEhoREn WoRdT sPoRT ALs LAATsTE GEnoEMd. dAT RoEPT 
dE VRAAG oP of sPoRT hET ondERGEschoVEn kIndJE Is. WAT BETEkEnT sPoRT VooR dE 
WEThoUdER En WAT BETEkEnT hET VooR BERT ZELf?

teKst Hans DammingH
foto Carel gijsen

interVieW
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heid moet krijgen om z’n leven zo in te 
richten als hij of zij dat wil. Natuurlijk 
houd je daarbij ook rekening met an-
deren. De VVD staat hiervoor en daar-
om is de VVD mijn partij.’

De VVD is in de raad maar een kleine 
partij (3 van de 25 zetels). Heb je dan 
wel invloed ten opzichte van bijvoor-
beeld de christelijke partijen (geza-
menlijk 13 zetels)?
‘De VVD werkt in het college prima sa-
men met het CDA en de ChristenUnie-
SGP. In het coalitieakkoord zijn ook 
veel liberale standpunten terug te vin-
den. In de gemeenteraad heeft de VVD 
een herkenbaar en duidelijk geluid.’
‘Belangrijk vind ik dat de lasten die de 
gemeente de burger oplegt niet de pan 
uitrijzen. Daarin zie ik een belangrijke 
taak. De gemeente moet zorgen voor 
een goed voorzieningenniveau, maar 
niet meer doen dan daarvoor nodig is. 
Er is voldoende kracht in de samenle-
ving zelf. We slagen er als college goed 
in om de lastendruk in de gemeente 
laag te houden. Dat beschouw ik als 
een belangrijke verdienste en daar-
in zie ik ook een grote toegevoegde 
waarde van mijn partij.’
‘Waar het gaat om de organisatie van 
evenementen is er in de gemeente al 
meer mogelijk dan een aantal jaren ge-
leden. Op punten kan het zeker nog 
wel wat soepeler: activiteiten die bin-
nen plaatsvinden zou je meer aan de 
ondernemers zelf kunnen overlaten. 
Een geleidelijke sluitingstijd van ho-
reca kan er ook toe leiden dat de over-
last beperkt wordt. Daar ben ik voor-
stander van.’

Hoe belangrijk is sport binnen jouw 
portefeuille?
‘Het belang van sport staat voor mij 
buiten kijf. Bewegen is ontzettend be-
langrijk. Sport is bovendien een so-
ciaal gebeuren dat mensen bindt. Er 
gaat jaarlijks zo’n 1.8 miljoen naar de 
sportverenigingen. Dat is een behoor-
lijk bedrag en geeft aan hoe belang-
rijk sport is. Het geld gaat met name 
naar de zwembaden, het onderhoud 
van velden en subsidies voor jongeren-
sport, ouderensport en gehandicapten-
sport. Ook hier vind ik het belangrijk 
dat de samenleving veel zelf oppakt en 
besturen van sportverenigingen en ge-
meenten vervolgens goed samenwer-
ken. Telstar is daarvan een prachtig 
voorbeeld. De Dorpsdag Hoevelaken, 
om een ander sociaal gebeuren te noe-

men, is ook zo’n prachtig initiatief, dat 
geheel door de Hoevelakers wordt ge-
dragen.’

Wat stelt sport voor in je eigen leven?  
Heb je er naast je werk wel tijd voor?
‘Ik heb altijd veel gesport. Hockey. Ver-
dediger. Snel was ik niet, al te tech-
nisch was ik ook niet, maar ze kwa-
men me niet voorbij. Ik beschouwde 
de tegenstander nog net niet als de vij-
and. Verder heb ik getennist en  hard-
gelopen. De halve marathon liep ik in 
1.52 uur. Tegenwoordig zit ik regel-
matig op de fiets. Dat kun je, doordat 
het niet in groepsverband hoeft, in je 
eigen tijd doen. Wanneer ik door de 
week door Nijkerk rijd dan heb ik het 
gevoel dat ik ‘door mijn werk fiets’. 
De betrokkenheid is daardoor groot, 
maar het betekent ook dat werk en 
privé al snel door elkaar lopen. Ik vind 
dat geen probleem. In het weekeinde 
pak ik vaak de mountainbike en ga ik 
erop uit met een groepje mannen. We 
fietsen vaak richting Apeldoorn, maar 
gaan ook wel eens een weekeindje 
naar Valkenburg. Dan is het de hele 
middag, zoals wij dat noemen,  “stevig 
beuken”. Daarna is er natuurlijk ruimte 
voor andere ontspanning.’

Hoever ga je daarin?
‘Ik ga voor mezelf tot het gaatje. In de 
groep wil ik zeker niet als laatste tegen 
die heuvel op. Dat mag wel wat kos-
ten. Als het nodig is, en dat was het, 
train ik in mijn eentje bij op de sport-
school. Inmiddels ben ik 10 kilo kwijt 
en denk, laat nu die heuveltjes maar 
komen!

Als treurigheid mijn leven insluipt…
‘Ik mag me gelukkig prijzen dat het 
mij en mijn geliefden goed gaat. Maar 
iedereen overkomt wel eens iets. Sport 
is voor mij dan een belangrijke uitlaat-
klep. Dan pak ik mijn mountainbike, 
maak ik mijn kop helemaal leeg.’

Tot slot..
Tot slot wil Bert het volgende kwijt: 
‘Blijf vooral bewegen en lever ook zelf 
een bijdrage aan het voortbestaan van 
je eigen club. De initiatieven die Wel-
dam en de overige jubilerende clubs in 
Hoevelaken in dit lustrumjaar onder-
nemen, vormen daarvan een geweldig 
voorbeeld!’.
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Jurgenvan 
De riDDer sPEELsTERkTE 6

50 ers

Wat is spannend aan 50 worden? 
het is helemaal niet spannend om 50 
te worden. Wat me wel spannend lijkt 
is het moment van pensioen. hoe vul 
je dan de dagen? Veel tennissen op 
Weldam misschien?

Welke interesses of bijzondere 
kwaliteiten heb je naast 
tennissen?
Ik sport veel zoals fitnessen, golfen en 
hardlopen. ook klus ik in en om het 
huis en lees ik graag een goed boek in 
mijn luie stoel (detectives, avonturenro-
mans).

Wat stel je je voor bij onze 
tennisclub over 25 jaar?
Ik kan me er geen voorstelling van ma-
ken hoe Weldam er in 2038 uitziet. Ik 
hoop dat ik over 25 jaar nog fit genoeg 
ben om een balletje te slaan.

met welk Weldamlid wil je 
nader kennismaken? 
Ik wil graag kennismaken met tennis-
sers van de vereniging die overdag 
kunnen spelen en op een hoog niveau 
presteren.

Waarom is Weldam de leukste 
tennisvereniging van nederland?
Ik heb het tot nu toe bij Weldam erg 
naar mijn zin. lekker dichtbij, gezellige 
en goede sfeer en enthousiaste leden. 
houden zo!
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HenKvan 
soeren

Wat is spannend aan 50 worden? 
spannend vind ik het niet, maar wel 
leuk en ook een beetje confronterend.

Welke interesses of bijzondere 
kwaliteiten heb je naast 
tennissen?
naast tennis doe ik aan mountainbiken 
en wielrennen en ik hoor wel eens dat ik 
aardig kan klussen.

Wat stel je je voor bij onze 
tennisclub over 25 jaar?
dat ik nog een balletje kan slaan, 
in ieder geval met het 50+ toernooi.

met welk Weldamlid wil je 
nader kennismaken? 
coördinatorretje henk Willemsen, onze 
grote vrijwilliger en tennisvriend, om te 
ontdekken wat hem drijft om zoveel 
voor de vereniging te doen.

Waarom is Weldam de leukste 
tennisvereniging van nederland?
lekker dorps, ons kent ons, en goed 
georganiseerde toernooien met veel 
gezelligheid.                                                                       

sPEELsTERkTE 8

50 ers
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Vanaf begin 2012 is de lustrumcommissie compleet. 
De leden staken meteen de koppen bij elkaar om met 
creatieve brainstormsessies prikkelende ideeën op te 
doen voor een programma dat recht doet aan 50 jaar 
Weldam. Een doorlopend programma dat in het lus-
trumjaar 2013 loopt van februari tot het najaar. De 
kwaliteiten van de leden van dit team vormen een 
goede mix. In bestuurstaal gezegd: de competenties 
zijn aanvullend op elkaar.

Als een team goed loopt, wordt niet alleen goed resul-
taat geboekt, maar hebben de leden ook plezier met 
elkaar. De leden dagen elkaar uit, hakken elkaar in 
mootjes en zetten elkaar aan tot grote prestaties. Er 
worden noten gekraakt, verschillen van inzicht uitge-
vochten en grappen gemaakt. 

De lustrumcommissie is een team dat, onder leiding 
van Peter van Mourik, tussentijds ‘reflecteert op het 
eigen functioneren aan de hand van een professio-
nele scan. Zelfbewust en kritisch wordt in een continu 
proces bezien welke elementen en kwaliteiten samen 
tot meer prestaties en inspirerende samenwerking lei-
den.’ Zo, pfff,  bent u daar nog?

Het team is met bedrijfskundige precisie is samen-
gesteld. Bij de samenstelling is rekening gehouden 
met het zogenoemde ‘model van Belbin’. In dit model 
wordt een aantal persoonstypen beschreven die elkaar 
binnen een team aanvullen of juist tegenwerken. Het 
ideaalmodel is in de praktijk vaak moeilijk te realise-
ren, maar wat blijkt: bij Weldam lukt dit wonderwel.

Zie hier de persoonstypen van Belbin die Weldam bij 
het formeren van de lustrumcommissie zo even uit de 
mouw schudt:
Dennis, de bedrijfsman: hij organiseert, stelt doelen, 
maakt checklists, houdt altijd zijn hoofd koel, regelt 
geld, houdt mensen bij de les en maakt verslagen.
Henk, de marktverkenner: hij verbindt, is creatief en 
vernieuwend, gaat graag zijn eigen weg, arrangeert de 
nieuwe wijnen, de kleding en beschikt over een tome-
loos optimisme en heerlijke humor.
Peter, de echte voorzitter: hij overziet, communiceert 
en enthousiasmeert, is representatief, kan en durft 
ook zelf te organiseren, weet dat met samenwerking 
meer mogelijk is en blijft altijd constructief.
Rob, de attente waarschuwer: hij is de stille doorzet-
ter en gemoedelijke informant voor het bestuur, werkt 
gestaag aan opdrachten, treedt nooit op de voorgrond 
en is daardoor soms echt te bescheiden.
Ella, de creatieve groepswerker: zij houdt mensen bij 
elkaar, combineert taken met personen, delegeert en 
organiseert, regelt gemeentelijke subsidie, maakt en 
bewerkt teksten en blijft altijd kritisch.
Kelly, de vormer: zij is de hedendaagse social media-
vrouw met stevige doortastendheid, biedt de jeugd 
een entree, zet haar contacten in, heeft altijd een gulle 
lach en ontwikkelt zich in een razend tempo.
Tessa, de zorgdrager: vanuit haar vak en haar per-
soon staat ze voor wat ze doet. Ze enthousiasmeert de 
jeugd, biedt houvast en regelt met Kelly Facebook en 
Twitter, is realistisch, betrokken en heeft een prach-
tige toekomst voor zich.
Wat een kwaliteiten en wat een diversiteit. Wat een 
team! Dat kan niet anders dan een geweldig lustrum-
feest worden!.

Wat een team!

lustrumcommissie

teKst ella van lingen
foto Carel gijsen

dEnnIs, ELLA, hEnk, kELLy, PETER, RoB En TEssA VoRMEn dE LUsTRUMcoMMIssIE. EEn TEAM dAT LooPT ALs 
EEn TREIn. MET EEn VooRZITTER, EEn BEdRIJfsMAn, EEn WAARschUWER, EEn GRoEPsWERkER, EEn MARkT-
VERkEnnER, EEn VoRMER En EEn ZoRGdRAGER. BELBIn kAn TEVREdEn ZIJn. hUh? BELBIn?HenKvan 

soeren
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10 februari
De Weldammers zijn dit jaar 
al begonnen met het vieren 
van het ‘gouden’ jubileum 
van hun tennisvereniging. 
Zo bezocht een groot aan-
tal vrijwilligers, partners en 
belangstellenden op 10 fe-
bruari het Midwinterfeest. 
Ze werden getrakteerd op 
een heerlijk diner van de 
Weldamkoks en een Tiroler 
optreden van de Weldam-
houtakkers.

13 april  
In en rond de Hoevelakense 
Boekhandel op de Wiekslag 
werd deze Weldam gepresen-
teerd.

24 april
Oudejaarsavond 
met veiling
Met champagne, jubileumtaart, 
oliebollen en een grote veiling. 
Tijdens deze gezellige veiling 
worden kavels geveild die le-
den zelf inbrengen. De veiling-
meester is Aart Pater. Om 22.00 
uur staat een surprise op het 
programma. 

8 – 16 juni 
Hoflake Open

feestProgramma
WelDam50

feBr
wk ma di wo do vr za zo

5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28

Juni
wk ma di wo do vr za zo

22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

aPril
wk ma di wo do vr za zo

14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30

22 juni
Sportdag Beweeg 
en Beleef 
Deze sportieve dag staat in 
het teken van Nijkerk 600 en 
wordt georganiseerd door 
de drie jubilerende sport-
verenigingen in Hoevelaken: 
voetbalclub sc Hoevelaken, 
korfbalvereniging Telstar 
en tennisvereniging Wel-
dam. De dag start om 8.30 
uur met een ontbijt in het 
dorp. Sportjournalist Jeroen 
Stomphorst en wethouder 
Bert de Graaf openen deze 
Beweeg- en Beleefdag, waar-
op samen bewegen en elkaar 
ontmoeten centraal staan. 
Het programma kent work-
outs en stands voor fit en 
gezond leven. Vanaf de start-
plaats gaan de deelnemers 
in feestelijke optocht naar 
hun eigen sportpark, waar 
ieder zijn eigen programma 
heeft. Bij Weldam verzorgt 
John van Lottum een clinic 
en speelt een oud en nieuw 
team onder zijn leiding een 
bijzondere wedstrijd. De 
deelnemers sluiten de dag 
af in het dorp met touwtrek- 
wedstrijden, een herinne-
ringsgadget en een verloting.

22 – 30 juni 
Weldam Open Jeugd 
Toernooi

Jubileumkleding, lustrumwijn en 
feesttaart
een aantal feestelijke acties loopt het 
hele lustrumjaar door. 

• Jubileumkleding (via duinkerken)
•  Lustrumwijn (verkrijgbaar in het  

clubhuis van Weldam)
•  Jubileumtaart bij bakker Toebast: 

vanaf 24 april € 9,95 per taart  
en € 1,50 per gebakje!

volg Het laatste nieuWs 
oP WWW.tvWelDam.nl, 
via faCeBook en tWitter
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Juli
wk ma di wo do vr za zo

27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31

5 – 14 juli 
Clubkampioenschappen 
Jeugd

3 – 11 augustus 
Weldam Open 50+

26 augustus – 
7 september 
Clubkampioenschappen 
senior

7 september
Groot dansfeest 
Leden, oud-leden en intro-
ducés gaan feesten en swin-
gen op live-muziek. Elke 
tennisliefhebber die dit feest 
mist, doet zichzelf tekort. 
Zet 7 september alvast in de 
agenda en let op de kaart-
verkoop! 

9 november
Groot staatsbanket
De Weldamkoks kokkerel-
len en serveren een onver-
getelijk staatsbanket in het  
Weldam-clubhuis. De plaat-
sen zijn beperkt, zorg dus 
dat je er snel bij bent. Of kom 
naar de veiling op 24 april, 
want dan kun je bieden op 
een van die prachtige diners 
in koninklijke sfeer!

7 december
Afsluiting op 
landelijke 
vrijwilligersdag
Op de landelijke vrijwilli-
gersdag sluiten we de festi-
viteiten in dit jubileumjaar 
af door een fotocollage van 
vrijwilligers voor het tennis-
park te overhandigen aan 
Weldam. Die fotocollage is 
gemaakt door Carel Gijsen, 
Weldamlid en fotograaf uit 
Hoevelaken. 

21 – 23 juni
Jeugdkamp

Elke twee jaar is het weer een 
groot spektakel: het Weldam 
jeugdkamp!
We organiseren een weekend vol 
gezelligheid, leuke spellen, span-
nende dingen, altijd lieve kinde-
ren en een gekke en zorgzame 
leiding.  Aan tennis wordt dit 
weekend een keer niet gedacht.
Wie zich vorige jeugdkampen nog 
weet te herinneren, denkt terug 
aan spanning en ontroering, angst 
en geheim plezier, sensatie en ver-
moeidheid, en vooral aan creativi-
teit en lol. 
Je bent van harte uitgenodigd om 
ook dit jaar (weer) deel te ne-
men. En wat gaat er met het grote 
scherm gebeuren op het centre-
court??? Dat houden we nog even 
geheim. 

Verder hebben we leuke acts en 
natuurlijk de vaste bonte avond. 
Het wordt weer een prachtig pro-
gramma, dus geef je nu op voor 
het extra grote lustrumjeugd-
kamp!
Het kamp staat onder leiding van 
Tessa van de Pol, Kelly van de 
Kletersteeg, Bart Vlasblom, Pim 
ter Heerdt, Renate Hubert, Corin-
ne Hengeveld, Eric Leebeek, 
Richard van de 
Kletersteeg en onze 
eigen Cor Varenkamp. 

Tennisvereniging Weldam steunt het 
goede doel maKe a WisH. Van 
de opbrengst van de dag beweeg 
en beleef, een gedeelte van de 
jubileumtaart, de Weldamwijn, de 
kleding en van de veiling komt ten 
goede aan de vrijwilligersorgani-
satie die ervoor zorgt dat kinderen 
met een levensbedreigende ziekte 
tussen de 3 en de 18 jaar hun 
liefste wens in vervulling zien gaan. 

aug
wk ma di wo do vr za zo

31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

noV
wk ma di wo do vr za zo

44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30

20
13

sePt
wk ma di wo do vr za zo

35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

DeC
wk ma di wo do vr za zo

48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31
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van boven naar beneden:
neil hengeveld (staat),  Jesse dijkstra 
(links leunt op man in het blauw), 
steven van blijderveen (man in blauw) 
Mervin van der horst (rechts gehurkt), 
kick bakker (vooraan.)
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Aan het begin van deze eeuw ontstond 
bij Weldam een jongensjeugdteam dat 
niet alleen goed presteerde maar ook 
jarenlang bij elkaar bleef. En dat is bij-
zonder. Want elke sportvereniging heeft 
er last van: na de middelbare school ver-
laten talenten de club om te gaan stu-
deren, te werken of bij een andere ver-
eniging op een hoger niveau te spelen. 
De grootste zorg van veel jeugdopleiders 
binnen sportverenigingen is spelers vast 
te houden.

‘Team Thomas’ trok binnen Weldam en 
ver daarbuiten de aandacht. Het was een 
lust voor het oog om ze aan het werk te 
zien tijdens competitiewedstrijden. Het 
spelplezier straalde ervan af, misschien 
wel omdat ze hun onbevangenheid mee-
namen de baan op. Menig geroutineerde 
tegenstander had aan deze jonge Wel-
dammers een zware dobber of kreeg 
gewoon simpelweg dik op de broek. En 
tijdens de clubkampioenschappen was 
hun deelname aan de finaledag een ze-
kerheidje. 

Uiteindelijk is ook dit vriendenteam uit 
elkaar gevallen, maar de leden hebben 
elkaar niet uit het oog verloren. En ten-
nissen kunnen ze ook nog steeds. Dat 
laten ze zien tijdens een speciale wed-
strijd tegen sterke jeugdspelers van Wel-
dam van dit moment. De wedstrijd wordt 
gespeeld volgens het reglement van het 
World Team Tennis uit de jaren ’70 en 
’80. Niemand minder dan Billie Jean 
King was een van de oprichters van dit 

unieke concept. Emile van Lent, captain 
van het ‘oude’ team, zal voor aanvang de 
regels uit de doeken doen.

Het ‘jonge team’ speelt onder leiding van 
Kick Bakker (22). Hij heeft afgelopen 
jaar zijn HBO-diploma Bedrijfseconomie 
behaald in Zwolle en is van plan om een 
master te gaan volgen. Zijn speelsterkte 
is 5-5. 
In zijn team zitten onder andere Bart 
Vlasblom (19) en Jesse Dijkstra (15). 
Bart studeert business management 
aan de Hogeschool Utrecht. Hij tennist 
al vijftien jaar en heeft bijna ieder jaar 
competitie gespeeld. Zijn speelsterkte is 
5-4. ‘Ik speel beter voor publiek, en dub-
belen vind ik leuker dan enkelen’. 
Jesse is bezig met het vierde jaar van 
het VWO op ’t Hooghe Landt College 
in Amersfoort. Hij gaat daar naar het 
‘Technasium’, een soort gymnasium voor 
bètavakken. Hij speelt al acht jaar bij 
Weldam en zijn speelsterkte is 7-7. 

John van Lottum
De wedstrijd vormt een van de hoogte-
punten van de speciale sportdag op 22 
juni, die door de gemeente Nijkerk on-
dersteund wordt. John van Lottum krijgt 
de leiding over deze bijzondere wedstrijd. 
Deze oud-speler van LTV Hoogland be-
reikte als proftennisser in 1998 de vier-
de ronde van Wimbledon en in 1999 de 
62ste plaats in de top 100. 

Niet missen dus, deze wedstrijd!.

tennisWeDstrijD 
van Het jaar
noVa et Vetera 
oP 22 JUnI sTAPPEn dE LEdEn VAn ‘TEAM ThoMAs’ noG één kEER dE BAAn oP. 
JAREnLAnG VoRMdEn ThoMAs oosTVEEn En ZIJn VRIEndEn EEn VAn dE BEsTE 
JEUGdTEAMs VAn WELdAM. ZE sPELEn TEGEn dE sTERksTE JEUGd VAn nU. John 
VAn LoTTUM BEGELEIdT dEZE LEUksTE WEdsTRIJd VAn hET JAAR.

teKst emile van lent
foto Carel gijsen

stomphorst begon zijn 
carrière als nieuwslezer in 
1998 bij Radio 3fM; vol-
gens stomphorst is dit een 
tijd geweest waarin hij zich 
enorm heeft kunnen ont-
wikkelen. Zijn specialisme 
bij de nieuwsafdeling van 
Radio 3fM was de sport. 
In 2005 maakte hij de over-
stap naar de televisie en 
stopte hij als nieuwslezer. 
In dat jaar begon hij, tege-
lijkertijd met henry schut, 
als nieuwe presentator bij 
studio sport. Zijn eerste 
uitzending was het sport-
journaal. daarnaast is hij 
ook redacteur van het tele-
visieprogramma. bij studio 
sport was hij de opvolger 
van een grote groep pre-
sentatoren, waaronder 
humberto Tan en Jan Joost 
van gangelen, die naar de 
commerciële tv-zender Tal-
pa waren vertrokken. 

sinds augustus 2008 pre-
senteert hij iedere woens-
dag het programma 
Bnn Today op Radio 1.  
Tijdens de olympische 
zomerspelen in londen 
(2012), presenteerde hij  
,s ochtends “good Morning 
london”. 

op 22 juni 2013 opent hij, 
samen met wethouder bert 
de graaf de dag “beweeg 
en beleef”.

jeroen
stomPHorst

team nova: steven van blijderveen, Jesse dijkstra, neil hengeveld, Mervin van der 
horst, bart Vlasblom. coach: kick bakker.
team Vetera: Thomas oostveen, Rogier schippers, Boudewijn van de Velde, Mark en 
Paul Murris. coach: Emile van Lent.
Deus ex machina: John van lottum
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Werner en Kelly ontmoeten elkaar op een za-
terdagmorgen bij Werner thuis. Ons kent ons. 
De sfeer is direct ontspannen. Ze hebben el-
kaar talloze malen zien spelen op Weldam. 
Werner zag dan een jonge snelle tennisser 
die goed beweegt en met een lekkere topspin 
slaat. Kelly is onder de indruk van de vaste 
beheerste vlakke slag van Werner die ogen-
schijnlijk zonder veel te lopen de ballen neer-
legt waar hij wil.

Het begin
Kelly begint bij Weldam te tennissen als de 
vereniging in 2000 de nieuwe banen aan De 
Wel in gebruik neemt. Werner komt in 1975 
in Hoevelaken wonen en meldt zich een jaar 
later aan als lid.

Werner: ‘De tennisclub lag toen nog aan de 
Kyftenbeltlaan en werd uitgebreid van drie 
naar zes banen. Ik weet nog dat ik in mijn 
eerste jaar gelijk clubkampioen werd ten koste 
van Jos Jaspers. Het was het laatste jaar van 
Jos en iedereen had hem zijn laatste clubkam-
pioenschap zo gegund, maar ik gooide roet in 
het eten.’
Kelly: ‘Ik heb leren tennissen van Cor Varen-
kamp. Eerst één keer per week een groeps-
les en later ook via de selectie. We leerden 
de backhand dubbelhandig. Dat ben ik altijd 
blijven doen, want ik vond het er wel stoer uit-
zien. Naarmate ik ouder werd, heb ik mijn ei-
gen stijl aangeleerd. Hoe was dat in jouw tijd?’ 
Werner: ‘De begeleiding die jullie krijgen, heb 

ik nooit gehad. Ik was een jaar of tien toen 
ik met tennissen begon. Ik woonde in Sneek. 
Tennis was een elitesport en tennislessen wa-
ren onbetaalbaar. Je betaalde een gulden voor 
een halfuur les. Ik heb mezelf tennissen aan-
geleerd op een spiegelgladde betonbaan. Je 
versleet schoenen en ballen aan de lopende 
band, maar daar taalde je niet naar. Ik keek 
nooit naar de bal, maar altijd naar de tegen-
stander. Tot ik op gravel ging spelen en alle 
ballen missloeg. Toen leerde ik naar de bal te 
kijken.’ 
Kelly lachend: ‘Ik heb altijd geleerd naar de 
bal te kijken op het moment dat de bal het 
racket van je tegenstander verlaat.’
Werner: ‘Je lacht erom, maar iemand vertelde 
me ooit dat ik eerst zonder effect moest leren 
spelen en daarna pas met effect. Die persoon 
was ouder dan ik en had gezag. Daar luisterde 
je naar.’

Tennisles
Kelly: ‘Heb je nooit tennisles gehad?’
Werner: ‘Ik heb een blauwe maandag les ge-
had toen ik bij de bond mocht gaan tennis-
sen. Ik was ongeveer 16 jaar oud. Ik reisde van 
Sneek naar Leeuwarden en weer terug voor 
een kwartier, waarvan de tennisleraar alleen 
maar stond te praten. Toen ik daar iets van zei, 
kon ik gelijk wegblijven. Ik ben in totaal drie 
keer geweest’.

Werner: ‘Heb jij genoeg uitdaging bij Weldam?’
Kelly: ‘Ja en nee, vanaf ongeveer mijn zestien-

Wernermatszat

Versus
KellYvan De kletersteeg
dE EEn LEERdE ZIchZELf TEnnIssEn oP EEn sPIEGELGLAddE BETonBAAn In snEEk, dE AndER 
LEERdE hET sPELLETJE VAn WELdAMLERAAR coR VAREnkAMP. In LEEfTIJd VERschILLEn ZE 
BIJnA 50 JAAR, MAAR BEIdEn hEBBEn ThUIs EEn kAsT VoL kAMPIoEnsBEkERs. WERnER MATs-
ZAT En kELLy VAn dE kLETERsTEEG GAAn In EEn GEsPREk MET ELkAAR dE RALLy AAn.

teKst lisette vonno
foto Carel gijsen

interVieW



48 | WelDam50

de had ik niets meer te zoeken in de jeugd, maar ik 
mocht als jeugdlid niet met de senioren meedoen. Nu 
is dat anders. Sommige senioren zijn bang om tegen 
junioren te spelen. Bang voor gezichtsverlies, denk ik. 
Dat is wel jammer!’
Werner: ‘We hebben één keer tegen elkaar gespeeld. 
Weet jij nog wanneer?’
Kelly: ‘Ja, tijdens de clubkampioenschappen, ik ge-
loof twee jaar geleden. Ik speelde met Bart Vlasblom 
en jij met je dochter Leonie. We hebben dik verloren.’
Werner: ‘Ach, weet je, Leonie en ik zijn op elkaar in-
gespeeld. We spelen al zo lang samen. En jij hebt min-
der ervaring in het dubbelspel, maar des te meer in 
het enkelspel.’
Kelly:’Ik vind het enkelspel ook leuker, dat doe ik 
veel vaker.’
Werner: ‘Ik vind gemengd dubbel leuk. Van origine 
ben ik een wat luie speler. Bovendien dol ik graag een 
beetje met de dames.’
Kelly: ‘Ik sta niet zoveel meer bij Weldam op de baan. 
Ik ben verhuisd naar Amsterdam. Misschien ga ik daar 
tennissen. En jij?
Werner: ‘Als ik alle uurtjes optel, sta ik denk ik 20 uur 
per week op de baan. Toen ik stopte met werken, ging 
ik tennissen met mensen die een fysiek probleem heb-
ben. Ik probeer hen tips te geven zodat ze ondanks 
dat probleem toch een lekker balletje kunnen slaan.’

Sportopleiding
Zowel Werner als Kelly hebben een sportopleiding als 
achtergrond. Werner volgde de opleiding Lichamelijke 
Opvoeding en Kelly volgt de opleiding Sport Manage-
ment en Ondernemen.

Kelly: ‘Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik 
later graag iets met sport wil doen. Het eerste jaar 
leer je alle sporten kennen, het tweede jaar krijg je 

meer theorie. Ik zit nu in het derde jaar en heb ik als 
specialisatie tennis gekozen. Als je eigen vaardigheid 
categorie 5 is, mag je de officiële TTT3-opleiding van 
de KNLTB volgen. Met dit diploma mag ik lesgeven 
aan speelsterkte 9 tot en met 6. Het lijkt me leuk later 
als bijbaan tennisles te geven. We kijken tijdens de 
opleiding naar tennissers en beredeneren wat zij goed 
en fout doen. Interessant.’

Muziek
Maar het leven bestaat uit meer dan tennissen alleen. 
Muziek bijvoorbeeld. 

Kelly: ‘Ik ga naar concerten van Marco Borsato. Dat 
vind ik geweldig. Ook ga ik graag naar Guus Meeu-
wis.’
Werner: ‘Ik ga ook regelmatig naar concerten. Ik houd 
van metal rock, lekker heftig, maar geniet ook van an-
dere muziek. Pas ben ik met mijn vrouw Lygia naar 
Skunk Anansie geweest. Binnenkort ga ik naar Alicia 
Keys. Ik ben blij dat ik zo fit ben, dat ik dit kan doen’.
Kelly: ‘Ik hockey ook nog in een vriendinnenteam 
en houd van uitgaan en gezelligheid. In het week-
end werk ik soms in de horeca bij De Haen en iedere 
vrijdagavond tot diep in de nacht bij de bakkerij in 
Stoutenburg.’
Werner: ‘Dat is toevallig, vroeger werkte ik in Sneek 
ook in de horeca en ik heb ook een tijdje mijn oom 
geholpen met brood wegbrengen. Daar verdiende ik 
een kwartje per uur mee. Verder bridge ik met veel 
plezier met Nelleke Spoorenberg in de Haen.’

Toekomstplannen
Kelly: ‘Ik wil graag een jaar alleen naar Australië en 
daar een sportproject opzetten. Er bestaat daar een 
project voor kinderen van 5 of 6 jaar om te kijken 
voor welke balsporten zij talent hebben. Dat lijkt me 
geweldig.’ 
Werner: ‘Ik wil gewoon lekker doorgaan zo en probe-
ren fit te blijven. Ik ben altijd militair geweest en had 
altijd te maken met jonge dienstplichtige militairen. 
Daardoor voel ik zelf ook nog jong.’.
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WilleKe
van Dijk sPEELsTERkTE 7

50 ers

Wat is spannend aan 
50 worden? 
Ik weet niet of ik het 
spannend vind, ik word 
liever 30. Gezondheid 
staat voorop.

Welke interesses of 
bijzondere kwaliteiten 
heb je naast 
tennissen?
altijd lastig om dat van je-
zelf te zeggen, dat laat ik 
liever aan anderen over.

Wat stel je je voor bij 
onze tennisclub over 
25 jaar?
dat we gezamenlijk ons 
75-jarig jubileum kunnen 
vieren.

met welk Weldamlid 
wil je nader kennis-
maken? 
niemand in het bijzonder, 
als ik dat zou willen had ik 
dat al wel gedaan.

Waarom is Weldam de 
leukste tennisvereni-
ging van nederland?
het is een gezellige vereni-
ging en – niet onbelangrijk 
– het is in de buurt.
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sPEELsTERkTE 8

Astrid is 55 jaar en getrouwd met Jan van 
Lierop. Ze is geboren en getogen in Baarn, 
maar woont vanaf 1976 in Hoevelaken. ‘Ik 
hoef niet meer terug naar Baarn. Hoevelaken 
is een gezellig dorp, vooral met Koninginne-
dag en Dorpsdag’, vindt Astrid. 

Astrid en Jan hebben samen twee kinderen, 
zoon Dennis en dochter Judith, en zijn de trot-
se opa en oma van drie kleinkinderen. ‘Den-
nis tennist net als Jan bij Weldam en Judith 
tennist bij Hooglanderveen. Iedereen tennist 
behalve ik’, vertelt Astrid. ‘Ik heb vroeger 
wel getennist op het oude park, maar stopte 
daarmee toen ik zwanger was van Dennis. 
Daarna ben ik weer les gaan nemen, maar 
dan moest mijn moeder elke keer komen op-
passen. Dat beviel niet. Mensen vragen nog 
wel eens of ik weer kom tennissen, maar met 
slijtage in mijn rug ga ik dat het niet meer 
opzoeken. Laat mij maar kijken’.

De ‘vrouw van’ houdt haar conditie bij door 
een uur in de week te zwemmen en drie keer 
in de week te fitnessen. Bij Wellness doe 

ik cardiofitness. Je moet het wel bijhouden 
hoor. Vorige week had ik griep en als ik dan 
weer ga, denk ik echt wat is dit nu, dan ben 
ik zo snel moe!’

Hans Kap
Door de wachtlijst bij Weldam tenniste Jan 
eerst een tijd bij tennisvereniging Randen-
broek in Amersfoort. Toen hij eenmaal zijn 
eerste ballen sloeg op het oude park aan de 
Kyftenbeltlaan, voelden Jan en Astrid zich 
snel thuis. Astrid: ‘Het was een kleine, knusse 
club en tijdens feestjes zat de sfeer er snel in. 
We hebben daar leuke feesten meegemaakt. 
Vooral als Hans Kap kwam zingen. Hij had 
café Lowietje in Amsterdam en zong daar 
vaak in het weekend. Bij Weldam kwam hij 
regelmatig op dinsdag of woensdagavond. 
We namen dan de volgende dag maar vrij, 
want het werd zo een uur of drie ’s nachts.  
En des te later de avond, des te schunniger 
werden de teksten van zijn liedjes. Op een 
avond kwam hij ook weer en hadden men-
sen van de club zand naar binnengereden om 
een soort beachparty te creëren. In loop van 

De vrouW aCHter 
jan van lieroP

astriD
WAT doET dE PARTnER VAn EEn WELdAMLId 
ALs dEZE WEER EEns oP dE BAAn sTAAT? 
‘nou, geWoon gaan KiJKen’, 
ZEGT AsTRId VAn LIERoP. 

teKst lisette vonno
foto Carel gijsen

interVieW
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Wij vonden een goede mediator 
 

Scheidingsmediator 
Arie van den Top 

06 50633855 
info@mediationmiddennederland.nl 
www.mediationmiddennederland.nl 
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de avond zag het hele clubhuis grijs van de 
stof. We zijn daarom gaan sproeien, maar dat 
vond Hans Kap niet leuk, want zijn appara-
tuur ging eraan. Hij kwam elk jaar zingen, 
maar na deze avond hadden we het bij hem 
helemaal verbruid.  Wat hebben we toen vre-
selijk gelachen!’ 

Café Lowietje
Astrid haalt nog een herinnering op: ‘We zijn 
ook een keer ‘s avonds met een grote groep 
met een bus naar café Lowietje in Amsterdam 
gegaan om Hans Kap in zijn eigen café te 
horen zingen. Henk Klaassen had die avond 
geregeld en de bus gesponsord. Op de te-
rugweg zaten we allemaal in de bus, behalve 
Henk. Die liep nog ergens rond en moesten 
we eerst oppikken voor we weer naar huis 
konden.’

‘Ik bewaar ook goede herinneringen aan de 
avonden dat Hans Oostveen aan de tafel zat. 
Hij is een echte gangmaker. Dan liep hij in-
eens met een raar hoedje op of had hij een 
kinderrugzak achterop zijn rug met een bloe-
metje erin gestoken. Was altijd leuk.’

Baan sponzen
Aan de Kyftenbeltlaan werd gespeeld op gra-
velbanen. ‘Vaak keek ik naar een partij van 
Jan en begon het te regenen. Dan gingen de 
mannen met sponzen de baan op en werden 
ze boven een emmer uitgewrongen. Als de 
plassen weg waren, kon weer gespeeld wor-

den tot de volgende bui. Er was geen verlich-
ting, dus het hield al snel op.’
Door de allweatherbanen op het nieuwe ten-
nispark en de verlichting kan nu veel langer 
worden doorgetennist. ‘Als toeschouwer kun 
je heerlijk op het terras zitten en heb je goed 
overzicht. Wanneer Jan op donderdagavond 
gaat tennissen, ga ik ook regelmatig kijken. 
Als de spelers van de baan komen, vind ik 
het gezellig om te kletsen en een glas wijn te 
drinken. Op een zwoele zomeravond kan het 
dan zomaar heel laat worden’, vertelt Astrid.

Tennisfeesten
De tennisvereniging betekent voor deze trou-
we supporter vooral veel gezelligheid. ‘Als Jan 
competitie speelt, ga ik vaak kijken. Vroeger 
ging ik overal mee naartoe, maar tegenwoor-
dig blijf ik in de buurt. Ik spreek dan ook de 
vrouwen van de andere mannen en aan het 
eind van de competitie gaan we samen uit 
eten. Ik geniet ook van de  tennisfeesten die 
Weldam organiseert. Het feest tien jaar gele-
den in de Haen bijvoorbeeld en vijf jaar ge-
leden in Sparrendam. Het is dan wel jammer 
dat binnen niet meer gerookt mag worden. 
Dan staan de rokers buiten terwijl de muziek 
binnen is. Dan krijg je niet meer de sfeer van 
vroeger. Dus ik zou zeggen: niet meer roken 
en iedereen lekker binnen komen feesten. 
Op het winterfeest in februari liep ik met een 
koeienmuts op en Jan in zijn kiel. We waren 
toen eerst carnaval gaan vieren in Achterveld. 
Kortom, ik hou wel van een feestje. Ook bij 
Weldam.
Ze is blij dat Weldam de bardiensten in eigen 
beheer heeft en dat eigen leden achter de bar 
staan. ‘Dat is goed voor de sfeer. Daardoor 
moet je wel eens wat langer wachten, maar 
dat geeft niets. Het is altijd gezellig in het 
clubhuis en dat raak je kwijt als je het laat 
pachten’, vindt Astrid.

Vrijwilligers koesteren
Astrid zit niet altijd rustig op het terras. Als ze 
tennissers vals ziet spelen, kan ze zich daar 
vreselijk aan ergeren. ‘En ze zijn er hoor, 

mensen die vals spelen. Dan kijk je en dan 
denk je ‘Wat is dit erg!!’ Maar je mag er als 
publiek niets van zeggen. Ook heeft ze moei-
te met mensen die kritiek leveren op vrijwil-
ligers. ‘Vrijwilligers moet je koesteren en de 
ene keer is iets meer in je smaak dan de an-
dere keer, maar vitten werkt niet. We moeten 
blij zijn dat zoveel mensen binnen Weldam 
dit vrijwilligerswerk willen doen.’.

oP Het Winterfeest lieP ik met een koeienmuts oP en jan in zijn kiel
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CorHorst

sPEELsTERkTE 7 50 ers

Wat is spannend aan 50 worden? 
spannend is het niet voor me, wel ben ik 
blij en dankbaar dat ik deze mijlpaal mag 
gaan beleven. het duurt nog even, maar 
ik ga ervan uit dat ik het haal!

Welke interesses of bijzondere 
kwaliteiten heb je naast 
tennissen?
bijzondere kwaliteiten deel ik liever niet 
want dat komt zo stoer over. Voetbal, 
hardlopen, op een terras mensen kijken, 
reizen naar grote steden en mijn werk 
hebben mijn interesse. 

Wat stel je je voor bij onze tennis-
club over 25 jaar?
We zullen er met z’n allen wat ouder uit-
zien helaas, maar onze gezellige club zal 
onveranderd zijn. 

met welk Weldamlid wil je nader 
kennismaken? 
graag maak ik nader kennis met Jan 
brouwer, omdat hij een icoon is in de  
retail en toch gewoon en ingetogen is  
gebleven. 

Waarom is Weldam de leukste 
tennisvereniging van nederland?
omdat er heel veel gezellige mensen lid 
zijn en er door het hele jaar heen leuke 
activiteiten worden georganiseerd. 
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FEL ICITEERT 
TV WELDAM 

MET HAAR  50- JARIG JUBILEUM 
 
 

www.hoflakeoptiek.nl 
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gertruuD
van Der
Helm sPEELsTERkTE 8

50 ers

Wat is spannend aan 50 worden? 
Als nuchter mens vind ik dat 50 wel 
anders klinkt dan 49 en toch vind ik het 
niet zo spannend. het is voor mij geen 
bijzondere mijlpaal, maar wie weet voelt 
het anders als het zover is?

Welke interesses of bijzondere 
kwaliteiten heb je naast 
tennissen?
Ik hou van hardlopen, fietsen, wandelen, 
skiën en koken. Verder besteed ik veel tijd 
aan mijn studie cultuurwetenschappen. 
’s Zomers vind je me dagelijks uren in de 
tuin, sinds kort heb ik zelfs een moestuin. 
‘s avonds lees ik alles wat los en vast zit, 
van mooie tijdschriften tot dikke romans. 

Wat stel je je voor bij onze tennis-
club over 25 jaar?
cor zal dan vast nog steeds lesgeven. 
Wie weet zijn de kinderen bij mij uit de 
straat dan wel lid geworden en spelen we 
een (rustig) potje tegen elkaar. 

met welk Weldamlid wil je nader 
kennismaken? 
Met Jim bakkerus. Van hem zou ik graag 
horen wat het geheim is van een lang en 
sportief leven.

Waarom is Weldam de leukste 
tennisvereniging van nederland?
We zijn een actieve vereniging. Ik ben lid 
geweest van andere tennisverenigingen 
maar daar trof ik nooit zo’n sterk clubge-
voel aan. 
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JUnIoR TEnnIsBALLEn
van € 9,95 
voor € 7,95
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raCKets

babolat nadal Junior
vanaf € 32,95

Babolat e-sense orios
van € 99,95 voor € 74,95

Pacific Raptor
van € 179,95 voor € 119,95

KleDing

k-swiss capsle shirt white
€ 39.95 

k-swiss shirt men   
€ 44,95 

k-swiss skirt, pink
€ 44,95

k-swiss short
€ 39,95

k-swiss defier men white/blue 
€ 79,95

nike city court, white
€ 55,95

TRILLInGsdEMPER
Prince
€ 4,95

GRIP
Prince 
€ 12,95 

BALLEncLIP
Pacific
€ 5,95

GRIP
Prince 
€ 12,95 

RAckETTAs
babolat
€ 34,95 
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Heren HouD uW 
Dames tHuis

JoHn Van 
lottum 
komt naar 
Hoevelaken!

teKst: JAnInE WoLf 
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ex-Proftennisser JoHn Van lottum sPEELT oP 22 JUnI, TIJdEns 
dE dAG ‘BEWEEG En BELEEf’ In hoEVELAkEn EEn TEnnIsWEdsTRIJd. 
VooR dEGEnEn dIE EchT GEEn IdEE hEBBEn WIE dEZE knAPPERT Is, 
hIER EVEn EEn oPfRIssERTJE.

John werd op 10 april in 1976 geboren in Madagaskar. Voordat hij 
een professional werd in 1994 tenniste hij bij tennisclub Hoogland. 
Diverse Hoevelakers hebben hier in het verleden een balletje ge-
slagen. Onze eigen Emile van Lent, eigenaar van De Hoevelakense 
Boekhandel, won daar ooit een wedstrijd van hem. (John was toen 
een jaar of veertien, maar dat terzijde.) Al snel werd Hoogland te 
klein voor deze topspeler en verhuisde hij naar Amsterdam. In 2006 
beëindigde John, na een lange revalidatieperiode, zijn carrière als 
proftennisser. ‘Daarna wilde ik geen coach worden en opnieuw de 
hele wereld over reizen, maar tennis bleef wel mijn grote passie. 
Daarom leek het me leuk om iets breeds op te zetten in de tennis-
wereld’, vertelt hij. Hij stapte met zijn ideeën naar vriend John Bes, 
directeur van evenementenbedrijf Happy Company en polste Rae-
mon Sluiter. In 2008 startte hij samen met Raemon een bedrijf dat 
zich specialiseert in tennisgerelateerde activiteiten.

Sinds januari 2012 werkt hij bij voetbalclub AZ Alkmaar als account-
manager.
Voetbal was altijd al een grote liefde van de ex-prof, en met AZ heeft 
hij een club gevonden met grote ambities. Hij is daar nu sponsorma-
nager en moet ook sponsoren buiten de grenzen van Noord-Holland 
overtuigen dat AZ een topclub is.

‘Ik wilde graag een stap maken buiten de tennisbaan, commercieel 
aan de slag’, vertelt John. ‘Maar hoe groot de tenniswereld ook is, er 
zijn weinig commerciële mogelijkheden. Mijn passie is ook voetbal en 
ik wilde mezelf breder ontwikkelen.’

Op 22 juni is de tennisser aanwezig op de dag ‘Beweeg en Beleef’ bij 
tennisvereniging Weldam. Tussen 14.00 en 16.00 uur staat hij op de 
baan en kunnen aanwezigen een balletje met hem slaan. Dat mag je 
dus echt niet missen!

‘ik Ben gePassioneerD en ProBeer Het maximale 
eruit te Halen. Blij zijn als iets gelukt is, en zeer 
teleurgestelD als Het niet lukt.’

TEnnIsPAsPooRT
Geboren: 10 april 1976 in Antananarivo, Madagaskar
lengte:  185 cm
gewicht:  72 kg
speelt:  rechtshandig
begonnen met tennis op: 8-jarige leeftijd
Professional sinds: 1994
hoogste positie 
op de ATP Rankings:  62 (26 april 1999)
beste resultaat:  4e ronde op Wimbledon (1998)
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Julius DirKsen: 
de nIeuWe 
John VAn LoTTUM?!
opa Wim, vader Roy en kleinzoon Julius: drie generaties Wel-
damleden bij elkaar. Roy is al 25 jaar lid van Weldam en speelt 
competitie op zaterdag in herenteam 35. hij nam zijn zoon 
Julius altijd al mee tijdens de competitie, waar de kleine man 
met andere kinderen in de oefenkooi speelde. al snel bleek 
Julius een zeer sportieve jongen te zijn. 

Julius zit in groep zes van basisschool de spreng. hij speelt 
tennis en voetbal, houdt van skiën, maar ook andere balspor-
ten doet hij graag. Vanaf zijn vijfde jaar tennist hij officieel, 
niet alleen bij tennisvereniging Weldam, maar ook bij alta in 
amersfoort. hij traint drie dagen in de week, waarvan twee 
keer knlTb bondstraining. 

daarnaast voetbalt hij bij sc hoevelaken in de e1. Volgend 
jaar zal hij moeten kiezen tussen tennis en voetbal. hij speelt 
veel jeugdranglijsttoernooien door heel nederland. als hij zo 
doorgaat maakt hij zeker kans om een professional te worden! 
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Van Duinkerken buitengewoon  -  Oude Lageweg 165  -  3821 CG Amersfoort  -  033 253 5714  -  contact@vanduinkerken.com  -  www.vanduinkerken.com

Al generaties lang 
de tennisspecialist
Van Duinkerken feliciteert TV Weldam met haar 50 jarig jubileum. 
Speciaal hiervoor hebben we enkele leuke jubileumacties geselecteerd.

JUBILEUMACTIES

15% KORTING OP DE GEHELE
COLLECTIE TENNISKLEDING


TENNISBALLEN ACTIE

PACIFIC 4 PRO TOUR BALLEN 

10.95 7.50


BESPAN ACTIES
COMFORT SNAAR

Syntec: 21.95

Master grip: 9.95

31.90 22.95

POWER LINE
Power Line: 30.95

Supreme grip: 10.95

41.90 27.95

Bovenstaande acties zijn geldig t/m 1 juni 2013

JUBILEUM
SWEATS

Ook verkrijgbaar bij ons 
op de sportafdeling!

Julius Dirksen Wim Dirksen

Roy Dirksen
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al vele jaren
trouWe Dienst

gert&
ans 
korver
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Wie kent ze niet: in vlekkeloos wit gestoken tennissers 
die met sierlijke gebaren en wulpse hupjes, gekleed in 
smetteloos witte halflange broeken en tot net over de 
knie reikende rokjes, met een houten racket tegen een 
tennisbal meppen. Op YouTube zijn nog steeds beel-
den te zien van Gottfried von Cramm (Duitse adel), 
Georg von Metaxa (Servische adel), Raul Ramirez (van 
zeer goede komaf) en Hans van Swol (vijfvoudig Ne-
derlands tenniskampioen, televisiedokter en echtge-
noot van operazangeres Gré Brouwenstein). 

‘Ober, heeft u bitterballen?’ ‘Nee, mevrouw, ik loop al-
tijd zo.’ 
Waar zijn die tijden gebleven? Het elitaire einde werd 
langzaam maar zeker ingezet toen rauwdouwers uit 
Australië hun spierballen lieten zien en de dienst gin-
gen uitmaken. En toen André Agassi de brutaliteit had 
om in een paradijsvogelpak het centercourt te betre-
den was het hek helemaal van de dam.
De legendarische Australische supercoach Harry Hop-

man vroeg aan aanstormende talenten steevast wat 
hun vader deed. Was die ambtenaar, politicus of musi-
cus, dan kwam zoonlief niet in aanmerking voor een 
tenniscarrière. Was pa echter houthakker, slager of 
marinier, dan kon het talent rekenen op een keiharde 
behandeling die onherroepelijk het pad effende naar 
de top. 
Er zijn vast en zeker nog Weldamleden die hebben 
meegemaakt dat een nieuw lid eerst geballoteerd 
werd. Of leden die zich herinneren hoe de wedstrijd-
leiding ingreep als een deelnemer aan het open toer-
nooi niet in wit gestoken de baan betrad.  
In 1997 werd me bij tennisvereniging Merlot (of was 
het Oude Eik?) nog te verstaan gegeven dat mijn iet-
wat te gekleurde shirt moest inruilen voor een wit 
truitje met kraag. Onder de wedstrijdtafel lagen shirt-
jes in meerdere maten klaar. De vereniging was ken-
nelijk voorbereid op dit soort calamiteiten. 
In Engeland, het puriteinse tennismekka en geboorte-
land van deze edele kraakheldere sport, zijn nog altijd 
verenigingen die zo’n outfit verplichten. En nog steeds 
is tennis in veel landen een elitesport. Bijvoorbeeld in 

Zuid-Amerika, Azië en Noord-Amerika. De elite is van 
goede komaf en zwemt in heuvels van geld; de cam-
pus regelt daar zelf de ballotage. Met een beetje ge-
goede achtergrond kom je daar al snel bovendrijven. 

In Nederland is alles ontdaan van parfum en decorum, 
zeker in de sport. Ook bij onze eigen tennisclub heeft 
het getoonzette ‘deuce’ met stiff upper lip plaatsge-
maakt voor ‘does’ en heet de ‘umpire’ al lang ‘scheids’.  
Je ziet ook dat groepen van gelijke strekking elkaar 
wat gemakkelijker vinden. Op de ene baan slaan 
‘hockey-Hoevelakers’ hun balletje, op de baan ernaast 
spelen oud-voetballers wekelijks tegen elkaar. ‘Advan-
tage’ fluistert iemand op baan 3, ‘voordeel’ brult een 
ander op baan 5. Daar slobbert iemand aan een fles 
bier, daar nipt iemand beschaafd aan een glaasje witte 
wijn. In de ene hoek van het clubhuis klinken stoere 
geluiden over management, eigen zeggenschap,  ver-
antwoordelijkheid en zinloze vrijetijdsbesteding, in 
de andere hoek van de ‘kantine’ verheffen de stem-

men zich en gaan de gesprekken over sport, tv en 
muziek. Daartussen zit een vergrijzende middenklasse 
die voor een stijgende kasomzet zorgt. Zeker als het 
50plus-tournooi op het programma staat. 
Zou er dan toch sprake kunnen zijn van groepjes-
vorming, scheiding der geesten? Zo’n vaart loopt dat 
natuurlijk niet, tijdens de clubkampioenschappen bij-
voorbeeld – al schijnt het aantal deelnemers de laatste 
jaren helaas wat terug te lopen – is het ieder voor zich 
en allemaal voor elkaar. Gezondheid.

Proletariërs aller sporten verenigt u!.

BitterBallen en sPierBallen

Column

in neDerlanD is alles ontDaan van Parfum en DeCorum, zeker in De sPort

teKst emile van lent
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YVonne
van De
kletersteeg

Wat is spannend aan 
50 worden? 
50 worden is voor mij niet echt 
spannend, ik ben gezond en 
sta lekker in het leven. het 
is wel een moment om eens  
terug te blikken.

Welke interesses of 
bijzondere kwaliteiten 
heb je naast tennissen?
alle sporten vind ik eigenlijk 
leuk, vooral buitensporten 
zoals skiën, schaatsen en 
hardlopen. Ik werk ook met 
veel plezier in een sportzaak.

Wat stel je je voor bij 
onze tennisclub over 
25 jaar?
onze club is over 25 jaar nog 
steeds een gezellige club en 
ik hoop dan zelf ook nog een 
balletje te slaan.

met welk Weldamlid wil 
je nader kennismaken? 
niemand in het bijzonder, ik 
vind het leuk om veel men-
sen te ontmoeten op de club. 

Waarom is Weldam de 
leukste tennisvereniging 
van nederland?
omdat tennisvereniging Wel-
dam in hoevelaken is en ik 
met mijn hele gezin er al heel 
veel gezellige uurtjes hebt 
doorgebracht.

sPEELsTERkTE 8

50 ers
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Vanuit Florida vertelt Rick dat hij zeven jaar 
geleden voorzitter werd van Weldam. De club 
zat zakelijk en via een persoonlijk probleem 
in een dal. Dat probleem is snel en goed op-
gelost. Rick: ‘Die tijd ligt gelukkig ver achter 
ons.’  

Onder zijn voorzitterschap groeide binnen de 
vereniging de onderlinge band en het vriend-
schapsgevoel. Aanvankelijk stond hij zelf op 
de wachtlijst om lid te mogen worden als ten-
nisser. Nadat hij als directeur van een farma-
ceutisch bedrijf met pensioen ging, hanteerde 
hij binnen Weldam zeven jaar lang meer de 
voorzittershamer dan het tennisracket. 

Peter is tijdens het interview (eind februari) 
officieel nog geen voorzitter. Als kandidaat-
voorzitter is hij voorgedragen aan de leden 
en hoopt hij gekozen te worden. Peter is een 
hardwerkende ondernemer uit het Westen 
van het land. Sinds vijf jaar woont hij in Hoe-
velaken. Hij heeft een zoon van 16 en een 
dochter van 9. Peter: ‘Mijn gezin komt altijd 
op de eerste plaats.’

Dorps
Na Drenthe woont Rick nu alweer 25 jaar in 
Hoevelaken. Hij geniet van het dorpse ka-

rakter en ziet die sfeer ook terug in de ten-
nisvereniging. ‘Mensen bij elkaar brengen en 
recreatie en sport hand in hand laten gaan. 
Sportieve prestaties op het veld en clubleden 
tegenkomen in de winkel, bij de voetbal, op 
een terras, kletsen op straat en samen bou-
wen aan de vereniging, daar heb ik van geno-
ten.’  Ook lief en leed delen met elkaar is daar 
een belangrijk onderdeel van, bijvoorbeeld 
toen in 1 jaar zowel Loes als ook Marco zijn 
overleden en nu gemist worden als persoon 
en als bestuurslid. 
Die dorpse sfeer spreekt ook Peter aan, die 
zelf in het eerste competitieteam van Weldam 
speelt. ‘We willen presteren en gaan ook met 
elkaar op stap. We zijn teamgenoten, en  ra-
ken steeds hechter bevriend met elkaar. Een 
mooie combinatie en kenmerkend voor Wel-
dam, vind ik.’

Jonge mensen verleiden 
Peter gaat geïnspireerd als voorzitter aan de 
slag. Hij ziet binnen de vereniging graag meer 
actieve jeugd en meer veelbelovende jonge le-
den van in de twintig. Hoe kunnen we deze 
spelers verleiden en binden aan onze club? 
Dat wordt een belangrijke opdracht.  
Net als zijn teamgenoten gaat hij fanatiek 
voor de punten en wil hij winnen, en hij or-

tWee voorzitters: 
De een komt, De anDer gaat

‘laat mensen 
om Je Heen 
sCHitteren’

teKst ella van lingen
foto Carel gijsen

interVieW

TWEE WELdAM-VooRZITTERs: RIck EIsInG (69) En PETER sPARRIUs (48). dE EEn GAAT, dE AndER 
koMT. TIJdEns hET dUBBELInTERVIEW ZIJn ZE 7500 kILoMETER VAn ELkAAR VERWIJdERd. GEEn 
PRoBLEEM. fAcETIME, IPAd En sMARTPhonE BREnGT hEn BIJ ELkAAR.
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ganiseert ook gezellige dingen om het tennis 
heen. Binnen zijn team schuwen de leden de 
discussie niet, enthousiasmeren elkaar en zet-
ten zich in voor de club waar ze van houden. 
Wat Peter betreft een blauwdruk voor Weldam 
als vereniging. Peter: ‘Natuurlijk wil ik ideeën 
ophalen en toetsen bij de leden. Welke club 
willen we zijn en waar willen we vernieuwen? 
Ik bied mijn kennis en kunde aan en hoop 
dat dit leden enthousiasmeert en motiveert. 
Zo komen we samen verder.’

Anderen laten schitteren
Rick herkent die inspiratie. De leden staan 
niet in de schaduw van de voorzitter maar 
andersom. ‘Als voorzitter heb ik geprobeerd 
leden te inspireren om mee te doen. Dan krijg 
je binnen de vereniging een gezonde vorm 
van zelfsturing. Daarom geef ik commissies 
ook graag alle credits. Het gaat erom dat men-
sen die iets organiseren in de vereniging hun 
werk bekroond zien. Dat is ook mijn raad aan 
Peter: zorg dat mensen om je heen succesvol 
worden, laat ze schitteren, dan draait je club 
glanzend de toekomst in.’

Weldam ook glossy
De enige tennisvereniging in Hoevelaken is 
dorps en wil dat graag blijven, maar is Wel-

De een 
komt

De 
anDer 
gaat

dam ook ‘glossy’? Over die vraag moeten 
beide voorzitters even nadenken... Maar dat 
duurt maar even. Weldam is ook glossy omdat 
de club goed is in het organiseren van feesten 
en partijen, vinden de heren. Een lustrum met 
witte feesten, veilingen, midwinterfeest met 
roodgeruite ‘koks uit Tirol’, culinaire hoog-
standjes, dat is glossy. Rick: ‘En wat denk je 
van vriendschappen die tot spannende rela-
ties uitgroeien en zelfs huwelijken die als love-
events worden bezegeld. Allesbehalve dorps!’

Wederkerigheid
Hoe kijkt Rick terug op zijn zeven jaar voor-
zitterschap?  ‘Ik ben er niet ouder van gewor-
den. Ik ga graag met jonge mensen om, dat 
houdt mij ook jong. Je helpt niet alleen de 
vereniging, maar leert er zelf ook veel van.

Op de vraag van Rick aan Peter ‘hoe hebben 
ze je zo gek gekregen’, is het antwoord goud-
eerlijk: ‘Een aantal mensen heeft mij verleid. 
Ze raakten een gevoelige snaar... Ik voelde 
me gestreeld dat mensen graag wilden dat ik 
dit ging doen. En nu ik ja heb gezegd, zet ik 
dat graag om in concrete daden. Ik vertrouw 
erop dat de jarige tennisvereniging in Hoeve-
laken vele interessante jaren voor zich heeft 
liggen.’.
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De Drie Poorten feliciteert  
TV Weldam met haar  

Gouden jubileum.

Wij wensen alle leden een  
zeldzaam feestelijk tennisjaar!

Galvanistraat 23 • 3861 NJ  Nijkerk 
T (033) 469 80 20 • www.3poorten.nl • E info@3poorten.nl

Zeldzaam veelzijdig

x d3P tennis adv weldam opzet.indd   1 04-04-13 (Week14)   17:13
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KoKenzo

l’histoire se répète, zou je kunnen zeggen. Toen 
tennisvereniging Weldam 40 jaar bestond is er 
niet alleen geschiedenis geschreven, maar ook 
een zevende baan gerealiseerd. om de financie-
ring hiervan mogelijk te maken, organiseerde het 
lustrumcomité een veiling. leden brachten ‘ka-
vels’ in waar andere leden op konden bieden. en-
kele kokkerellende leden bundelden hun krachten 
en recepten en boden diners voor twee personen 
aan. het werd op de veiling een van de grootste 
succesnummers.

na de wens om ‘een keertje te koken’ van Peter 
de Vré en Rikent Jan Ridder, terwijl zij de kook-
kunst niet verstonden, hebben tien Weldam-heren 
zich bijgeschoold in de Italiaanse keuken. samen 
met de kookkennis en kookkunde van evert Jan 
bos en zijn team destijds, was een ware traditie 
geboren. er volgde een fantastische avond met 
een exquise diner en avondvullend entertainment. 
de opbrengst van wel 100 euro per kavel ging 
naar de zevende baan. 

Vijf jaar achtereen hebben de Weldam-koks een 
onvergetelijke avond georganiseerd met culinaire 
hoogstandjes en een leercurve voor ieder per-
soonlijk waar je u tegen zegt. de opbrengst ging 

elke keer naar een goed doel binnen de club. leden 
tennissen nu op de zevende baan, maar genieten 
ook van een flatscreen tv en kijken wk-voetbal op 
een groot scherm via een beamer, terwijl hun kin-
deren spelen in een nieuw aangelegd speeltuintje. 

de koks koken nog steeds, alleen niet meer in het 
openbaar. Alleen tijdens het 50+ toernooi roken ze 
nog de lekkerste paling voor de deelnemers. de 
kookclub bestaat nu uit: don Pereira, Jan frans-
man, frits Mulder, onno Maatman, Jan van drent, 
henk Willemsen, leen schonewille, sjaak frank en 
Peter de Vré.
 
de koks hebben besloten om in dit bijzondere 
lustrumjaar nog één keer een culinaire avond aan 
te bieden. op 9 november serveren ze een heus 
staatsbanket. Ter ere van het Weldam-jubileum, 
de abdicatie van beatrix, de kroning van Willem 
Alexander en het 200-jarig bestaan van het konink-
rijk der nederlanden mag een diner als dit ook in de 
geschiedenis van Weldam niet ontbreken. 

Wilt u aanzitten aan het staatsbanket? kom dan 
naar de oudejaarsavond met veiling op 24 april aan-
staande..

De Culinaire ruggengraat van WelDam

teKst Peter De vré en ella van lingen 

WELdAMMERs kUnnEn TEnnIssEn, MAAR ook kokEn. BInnEn hET PELoTon VAn cULInAIRE 
TEnnIsLIEfhEBBERs Is EEn ‘kokGRoEP’ onTsTAAn dIE AL dE MEEsT fAnTAsTIschE dInERs oP 
TAfEL hEEfT GEZET. In dIT JUBILEUMJAAR oVERTREffEn ZE ZIchZELf MET EEn sTAATsBAnkET.
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ellavan 
lingen sPEELsTERkTE 8

50 ers

Wat is spannend aan 50 worden? 
Weten dat je nog jong bent, maar fysiek 
merken dat je ouder wordt. ben ik net zo 
oud als de vijftigers die ik vroeger oude 
knakkers vond? 

Welke interesses of bijzondere kwa-
liteiten heb je naast 
tennissen?
Ik hou van mijn werk, ik geniet van poëzie, 
teksten, foto’s, en gezelligheid met vrien-
den en familie.  en ik ga graag naar de film 
in theater de lieve Vrouw in amersfoort. 
en....verder ben ik mateloos geinteresseerd 
in mijn lief arie, die mij twaalf jaar geleden 
overhaalde lid te worden van onze tennis-
club om de hoek.

Wat stel je je voor bij onze 
tennisclub over 25 jaar?
Moeilijk om voor te stellen, maar bewegen 
in sport en spel blijft mensen binden, hoe 
jong of oud je ook bent. Wel een belangrijke 
opdracht om de gemiddelde leeftijd wat 
naar beneden te brengen, anders vergrijzen 
we te hard.

met welk Weldamlid wil je 
nader kennismaken? 
Via de lustrumcommissie en de redactie 
van dit blad ken ik weer nieuwe mensen.  
als alles klaar is, heb ik wel zin in een goed 
glas wijn, zonder actielijst! bijvoorbeeld met 
Wim Tjaberinga die als eerste ja zei op de 
fotoshoot als vijftiger! 

Waarom is Weldam de leukste 
tennisvereniging van nederland?
een vereniging met actieve en creatieve 
leden, waarin veel gelachen en lekker  
gespeeld wordt.                                               
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ellavan 
lingen

Hoe kwam je erbij om samen met een aantal mensen 
een 50plus-toernooi op te zetten?
Ik was net met pensioen en zag dat tennisvereniging 
Randenbroek succes had met een 50plus-toernooi. 
Op basis van statistieken ontdekte ik dat Weldam 
veel 50plussers binnen de gelederen had. Een toer-
nooi voor deze groep moest dus ook hier een succes 
kunnen worden.

Waarom is het toernooi uitgegroeid tot een van de 
succesvolste toernooien van Weldam?
Alles klopt. Twee derde van de deelnemers komt van 
buiten het dorp, de rest van Weldam zelf. Een ideale 
mix. We maken altijd een poule-indeling, zodat deel-
nemers nooit na één wedstrijd uit het toernooi lig-
gen. Deze tennissers staan vaak relaxt in het leven en 
hebben nog wat te besteden ook. Bovendien zorgen 
we als toernooicommissie altijd voor veel sfeer: we 
kleden het park aan met planten en grote tennisbal-
len, we roken paling en zorgen dat er elke avond 
een heerlijk diner geserveerd wordt. Dat betaalt zich 
terug. Deelnemers blijven elk jaar terugkomen.

Het toernooi wordt altijd begin augustus gehouden. 
Midden in de zomer. Is dat geen probleem?
Voor onze doelgroep niet. Ouderen zijn niet meer af-
hankelijk van kindervakanties en gaan juist vaak in 
het voor- en naseizoen op vakantie. Die vinden een 
toernooi in de vakantietijd juist een leuk verzetje.

En financieel?
Ik heb me altijd voorgehouden: als we verlies draaien 
stop ik ermee. We willen als toernooicommissie niet 
alleen onze eigen broek ophouden, maar ook inkom-
sten genereren voor de clubkas. We hebben elk jaar 
nog positief gedraaid. Daar komt de omzet dan nog 
bovenop. Ook hebben we persoonlijke aandacht voor 
onze sponsors.

Is het toernooi een soort bezigheidstherapie voor 
ouden van dagen?
Dat vind ik een flauw beeld. Het is geen rollatorten-
nis. De gezelligheid staat weliswaar bovenaan, maar 
ook de prestatie doet er toe. Daarom speelt in ons 
toernooi ook altijd categorie 5. Die dames en heren 
kunnen wel een balletje slaan. Ook is het aantal bles-
sures onder onze deelnemers niet hoger dan tijdens 
andere toernooien. Integendeel. De 50plussers die 
aan ons toernooi meedoen, zijn vitaal en springle-
vend. 

Geldt dat ook voor de 50 jaar oude tennisvereniging 
Weldam?
Zeker. Ook tennisvereniging Weldam gaat springle-
vend de 50plus-periode in. Met een groot aantal vrij-
willigers, zoals Henk Willemsen, die voor de vereni-
ging geen goud maar diamant waard zijn. Weldam is 
de derde tennisvereniging waar ik lid van ben, maar 
is zonder twijfel de meest gezellige vereniging die ik 
meegemaakt heb. Weldam is voor veel Hoevelakers 
‘het kleine café aan de haven’. Een plek waar ze zich 
thuis voelen en warme contacten opdoen. En zoals 
bij ons toernooi steeds nieuwe aanwas komt van 
50-jarigen die voor het eerst mee mogen doen, zo 
zullen steeds weer nieuwe jeugdleden zich aanmel-
den om bij Weldam te tennissen. Voor hen gloort een 
uitdagend perspectief: ook zij mogen ooit meedoen 
aan het Weldam Open 50plus-toernooi. Weldam is 
een vitale vereniging voor jong en oud. 

Wanneer viert het 50plus-toernooi zijn jubileum?
Het zou best kunnen dat ons toernooi in augustus 
een extra tintje krijgt omdat onze vereniging dit 
jaar 50 jaar bestaat. Het 50plus-toernooi bestaat nu 
negen jaar, dus volgend jaar vieren we ons 10-jarig 
jubileum. We blijven dus gewoon doorfeesten bij  
Weldam..

sPringlevenDe

50-Plusser
In 2005 oRGAnIsEERT RIkEnT JAn RIddER MET ZIJn coMMIssIE VooR hET EERsT Het 50Plus-toernooi.  
In MEERdERE oPZIchTEn hET MEEsT sUccEsVoLLE ToERnooI VAn WELdAM. WAARoM Is ‘TEnnIssEn  
BoVEn dE VIJfTIG’ BIJ WELdAM Zo sUccEsVoL? En ZEGT dAT IETs oVER dE TEnnIsVEREnIGInG dIE nU ook dE 
50 PAssEERT?

teKst Ben tekstsCHrijver
foto Carel gijsen
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‘Een mannetje van zes jaar oud kan niet over 
een normaal tennisnet kijken’, legt Cor uit. 
‘Daar is dat net te hoog voor. En daar moet 
die bal overheen. Vergelijk het met een vol-
wassen tennisser die de bal over een volley-
balnet moet slaan. De verhoudingen op het 
tennisveld liggen voor kinderen heel anders 
dan voor volwassenen. Wat dacht je bijvoor-
beeld van een tennisbal die elke keer huizen-
hoog over je heen stuitert omdat jij zo klein 
bent. Geen wonder dat je dan de bal naar 
beneden slaat om hem binnen de lijnen te 
houden. Maar daarmee leer je wel een ver-
keerde techniek aan. En hoe zit een kind 
psychologisch in elkaar? Hoe leert een kind? 
Hoe ontwikkelt een kind zich? De KNLTB is 
binnen het jeugdtennis vorig jaar gestart met 
een nieuwe leermethode die met al deze za-
ken rekening houdt: Tenniskids.’

Direct wedstrijdje
Cor zit ontspannen aan de keukentafel in zijn 
huis in Spakenburg. De lunch heeft hij net 
achter de kiezen. Het is een van de weinige 
momenten dat hij thuis is, de rest van de dag 
‘woont’ hij op het complex van Weldam. ‘Kin-
deren die net beginnen met tennissen, kun-
nen door die rode trage bal de eerste training 
al een wedstrijdje spelen’, weet Cor, die de 
cursus Tenniskids gevolgd heeft en bevoegd 
is om met deze methode te werken. ‘Met een 

normale tennisbal lukt dat pas als je de ba-
sistechnieken beheerst. Door die wedstrijdvor-
men krijgen kinderen plezier in het spelletje. 
Dat daagt ze uit. Bij de oude methode haakten 
veel kinderen gefrustreerd af, omdat het zo 
lang duurde voor ze de bal een beetje onder 
controle kregen. Nu kunnen ze de bal meteen 
al lekker hard slaan zonder dat hij uit gaat. 
Door de vertraging blijft de bal langer in de 
rally, waardoor een trainingsuur veel effectie-
ver is dan vroeger. Kinderen leren dus sneller 
omdat ze veel meer ballen spelen. Als ze jong 
beginnen en op hun achtste aan het einde van 
hun rode periode zitten, beheersen ze alle sla-
gen, zoals spin, slice, volley en smash.’

Drie groepen
De jongste ‘rode groep’ speelt tot gemiddeld 
8 jaar op een kleiner veld, dwars op een nor-
maal veld, met een lager net. Deze groep heeft 
drie niveaus, met voor elk niveau een diploma. 
Daarna volgt de oranje groep, met twee ni-
veaus. De bal is wat kleiner en wat harder dan 
de rode en de baan is een kwart korter dan 
een normale baan. Dan komen de kinderen in 
de groene groep. Zij spelen op de hele baan, 
maar nog wel met een langzamere bal. Vanaf 
ongeveer 11 jaar gaan de kinderen ‘normaal’ 
tennissen.  
Kinderen die lang in de eerste rode periode 
zitten, krijgen de basis goed mee. ‘Dat zouden 

tennisleraar Cor VarenKamP 
Past nieuWe oPleiDingsmetHoDe toe

KinDeren 
tennissen met 
meer PleZier
RodE, oRAnJE En GRoEnE fAsE. GRoTE, ZAchTE En TRAGE BALLEn. kLEIn VELd En LAAG nET. 
dE TEnnIsoPLEIdInG VAn dE JEUGd GAAT dIT JAAR LAndELIJk VoLLEdIG oP dE schoP. ook BIJ 
WELdAM. TEnnIsLERAAR coR VAREnkAMP: ‘hET WERkT! kIndEREn hEBBEn MEER PLEZIER En 
WoRdEn BETERE TEnnIssERs.’

teKst Ben tekstsCHrijver
foto Carel gijsen
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later wel eens de betere tennissers kunnen 
worden’, weet Cor. ‘Kinderen te snel door-
schuiven is niet goed. Dat is nog wel eens 
moeilijk om aan ouders uit te leggen.’

Benaderen van kinderen
Is de benadering van kinderen met de nieuwe 
methodiek ook veranderd? Cor: ‘Er is goed 
nagedacht over de psychologie en ontwikke-
ling van het kind. Belangrijk is dat kinderen 
zelf uitvinden hoe ze moeten slaan. Dan ver-
geten ze het nooit meer. Volwassenen probe-
ren braaf precies de opdracht van de trainer 
uit te voeren, kinderen proberen veel meer 
uit. Daar maken we gebruik van. Ik geef 
bijvoorbeeld aan waar de bal moet komen, 
maar zeg niet hoe ze hun racket moeten hou-
den of hoe ze hun been neer moeten zetten. 
Ze leren ook veel door naar elkaar te kijken. 
Als het niet lukt, help ik natuurlijk wel.’ 

Andere opzet competitie
De KNLTB koppelt de nieuwe methode ook 
aan de competitie. De opzet van de jeugd-

competitie wordt anders. Er zijn in het afge-
lopen jaar al ‘rode toernooien’ en ‘driekwart-
toernooien’ georganiseerd voor de jongste 
jeugd. Oktober dit jaar volgen de andere 
jeugdcompetities. Clubs zijn in feite verplicht 
hierin mee te gaan en binnen hun jeugdop-
leiding de nieuwe methode toe te passen. 
Dat mag echter alleen door gekwalificeerde 
trainers. Pas dan mag een tennisvereniging 
het logo Tenniskids voeren.

Meer plezier
Cor Varenkamp, die al meer dan dertien 
jaar de Weldamjeugd begeleidt, is blij met 
de nieuwe ontwikkeling: ‘Hoewel we er nog 
maar kort mee bezig zijn, zie ik nu al effect. 
Kinderen hebben meer plezier. Ook ben 
ik ervan overtuigd dat de jeugd door deze 
nieuwe aanpak beter leert tennissen. Ik hoop 
dat de KNLTB de nieuwe competitie zo op-
zet dat tennis ook beter te combineren valt 
met andere sporten, zoals voetbal en hockey. 
Ik hoop dat we zo kinderen langer aan onze 
mooie club kunnen binden.’.

Rood, 
  oranje, 
groen
rooD: baan 12 x 6 mtr, nethoogte 
80 cm, ballen van spons/foam zijn 
groter, zachter en stuiteren minder 
hoog, leeftijd 4 tot 8 jaar
oranJe: volledige baan met inge-
korte lengte van 18 mtr, ballen zijn 
zachter en lichter dan normale ten-
nisballen, leeftijd 7 tot 8 jaar (afhan-
kelijk van lengte en kracht van het 
kind).
groen: volledige tennisbaan, bal-
len iets langzamer dan normale ten-
nisbal, leeftijd gemiddeld 8 of 9 jaar 
en ouder (afhankelijk van wanneer 
kind begonnen is met tennis).
Meer informatie: 
www.tenniskids.nl of 
www.facebook.com/tenniskids.nl 
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Wat is spannend aan 
50 worden? 
50 worden gaat vanzelf, 
niet spannend dus. als je 
je goed voelt, is het niet 
erg om ouder te worden. 
het is wel leuk dat ik nu 
mee mag doen met het 
gezellige 50+ toernooi bij 
Weldam. 

Welke interesses of 
bijzondere kwaliteiten 
heb je naast tennis-
sen?
Ik heb zoveel interesse in 
mensen dat mijn man er 
af en toe ziek van wordt...   
de competitie, hard wer-
ken, shoppen, hardlopen 
en mijn nieuwe leesclub 
hebben mijn bijzondere 
belangstelling.

Wat stel je je voor bij 
onze tennisclub over 
25 jaar?
over 25 jaar hoop ik nog 
steeds te kunnen tennis-
sen en dan graag op over-
dekte tennisbanen. het 
zou top zijn om in de win-
ter met slecht weer toch te 
kunnen spelen. 

met welk Weldamlid wil je nader 
kennismaken? 
als er bij Weldam nieuwe mensen zijn 
met wie ik kennis wil maken, stap ik 
graag op hen af voor een praatje. 

Waarom is Weldam de leukste 
tennisvereniging van nederland?
Weldam is bijzonder vanwege de 
mensen die er lid zijn; het is een ge-
mêleerd gezelschap en altijd gezellig. 
ook de personen die niet tennissen 
en ons komen aanmoedigen zijn altijd 
welkom en worden gastvrij ontvangen.

sPEELsTERkTE 6

50 ers

gees
toonstra
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Kooloos Zon en Huis wenst alle leden een sportief seizoen toe, 

en comfortabel genieten onder de door ons geleverde terrasoverkapping! 
 

De Kronkels 20  

3752 LM Bunschoten 
 (033) 299 99 22 

info@koolooszonenhuis.nl 
www.koolooszonenhuis.nl 
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roB
overmars

Wat is spannend aan 50 worden? 
Voor mij is het vooral memorabel. 50 
blijft toch een speciaal getal! 

Welke interesses of bijzondere 
kwaliteiten heb je naast 
tennissen?
op onopvallende wijze iets voor ande-
ren betekenen. Theater en muziek. een 
lekker avondje uit naar toneel, rockcon-
cert of musical. na afloop een glaasje 
bier of wijn. 

Wat stel je je voor bij onze 
tennisclub over 25 jaar?
een florerende vereniging die zijn 75- 
jarige leden uitnodigt voor een tenniscli-
nic. Ik hoop dan nog een aardig balletje 
mee te slaan...

met welk Weldamlid wil je nader 
kennismaken? 
niet iemand speciaal. Via de recreatie-
commissie leer ik veel mensen in de ver-
eniging al goed kennen en dat is leuk.

Waarom is Weldam de leukste 
tennisvereniging van nederland?
het is een club waar niemand zich meer 
of minder voelt. een recreatieve club 
met enthousiaste leden waar gezellig-
heid voorop staat. en laat ik daar nu ook 
van houden!

sPEELsTERkTE 7 50 ers
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Herman Brusselmans 
Boek: Mogelijke Memoires
Verkrijgbaar bij:
De Hoevelakense 
Boekhandel 
€ 17,95

BJörn Borg 
onDergoeD: 
verkrijgbaar bij:
Body Comfort

als vanzelf
klampt de herinnering

aan het beeld.

dat oude tennispark.
natuurlijk.

Maar vooral
die jonge tennisgod

met wapperend haar
en dubbele backhand.

uit de heup geschoten.
ook dat was toen.

en dan,
onontkoombaar
Zijn ondergoed.

Verder,
natuurlijk,

die scheids,
met fluit,

in strak gespannen
te kleine broek.

en oh ja,
ook nog

die beffende schrijver.

Wie de jongeman 
op de foto is?

geen idee.

teKst Hans DammingH

ouD ParK
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fysiotHeraPeut 
Pieter Vermeer 
geeft tiPs 
om Blessures 
te voorkomen
PIETER VERMEER VAn fysIoThERAPIEPRAkTIJk UTTIEn En VERMEER In hoEVELAkEn MERkT  
dIREcT WAnnEER BIJ WELdAM dE cLUBkAMPIoEnschAPPEn WoRdEn GEhoUdEn. VAn dE  
onGEVEER 200 dEELnEMERs hALEn GEMIddELd 10 LEdEn hET EIndE VAn hET ToERnooI nIET. 
hoE Is dIT TE VooRkoMEn?

teKst Henk jaCoBs

interVieW

Vooral bij contactsporten, zoals voetbal en 
hockey, is de kans op een blessure relatief 
groot. Maar ook bij tennis komen blessu-
res voor. ‘Tennissers hebben vooral last van 
schouder, elleboog en enkels’, weet Pieter. 
‘Schouderblessures ontstaan vooral door het 
serveren. Op oudere leeftijd wordt het steeds 
lastiger om bij het serveren de volledige rota-
tie te maken. Hierdoor ontstaat irritatie in het 
gewricht.’

Tenniselleboog
De beruchte tenniselleboog ontstaat volgens 
de fysiotherapeut uit Hoevelaken in negen 
van de tien keer ergens anders, bijvoorbeeld 
in de schouder of in de pols. Dit leidt dan tot 
irritatie van de pees in de elleboog. Een ten-
niselleboog is een hardnekkig letsel en vraagt 
veel tijd om te genezen. Een andere veel voor-
komende blessure is de zweepslag. Dit is een 
scheuring in de kuitspier. 

Na een feestje
Veel blessures ontstaan door te sporten na een 
vermoeiende dag. Natuurlijk kan het dan pret-
tig zijn om ’s avonds de stress en vermoeie-
nissen even weg te tennissen, maar pas dan 
wel de intensiteit aan, adviseert Pieter. ‘Na een 
gezellig feestje de baan op heeft ook zo zijn 
risico’s. Als je flink aan de alcohol hebt geze-

Herman Brusselmans 
Boek: Mogelijke Memoires
Verkrijgbaar bij:
De Hoevelakense 
Boekhandel 
€ 17,95
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ten is je reactietijd minder en is het lichaam 
nog bezig alle gifstoffen te verwijderen. De 
blessure ontstaat dan bijvoorbeeld omdat je 
lichaam een beweging te laat corrigeert.’

Wisselen van 
ondergrond
Bij het wisselen van ondergrond is ook alert-
heid geboden. Spelen op gravel is anders 
dan op kunstgras. Dat vraagt om aanpassing.  
Pieter: ‘Ik raad tennissers ook altijd aan om 
twee paar tennisschoenen te gebruiken. Het 

verschil tussen nieuwe en versleten schoenen 
is groot en kan leiden tot blessures.’

Herstellend 
vermogen
De behandelingen binnen de praktijk van  
Uttien en Vermeer zijn gericht op het wegne-
men van de oorzaak van het letsel. Pieter: ‘Het 
lichaam heeft een groot herstellend vermo-
gen. Dat herstellend vermogen proberen we 
te stimuleren, zodat alle Weldamleden weer 
zonder klachten lekker kunnen sporten.’.

Pech vogels
Twee leden hebben ongeveer anderhalf jaar niet kunnen spelen: Evert Jan Bos en 
Ben Kamphuis. 

Evert Jan vertelt dat hij ooit een brommerongeluk heeft gehad waarbij hij zijn knie-
schijf brak. Hij is hieraan drie keer geopereerd, maar nog regelmatig kan hij door deze 

blessure niet spelen. Het laatste anderhalf jaar heeft hij veel 
last gehad van zijn rechterhand door irritatie van twee spier-
bundels in zijn arm. Hierdoor werd serveren onmogelijk en 
gaf spelen steeds een pijnreactie. Evert Jan heeft vooral rust 
gehouden en zijn materiaal aangepast. Een ander racket met 
een minder dikke greep. Naast het niet kunnen spelen mist 
Evert Jan vooral de contacten met de maten op de club, het 
sociale aspect van tennis. Hij hoopt dit seizoen weer van de 
partij te kunnen zijn. 

Ben is getroffen door een zogenaamde frozen shoulder. Dat 
is een aandoening waarbij de bewegingsmogelijkheid van 
het schoudergewricht sterk is verminderd door verminderde 
elasticiteit van het gewrichtskapsel. In het begin was niet 
duidelijk wat er aan de hand was. Al snel was tennissen niet 
meer mogelijk. Ben kreeg door de scheve schouder ook last 
met zijn houding. Het heeft maanden geduurd voordat deze 
diagnose gesteld werd en Ben kon beginnen aan therapie. 
Deze bestond uit de dry needling therapie bij Uttien en Ver-
meer. Dry needling is een behandelmethode die wordt toe-
gepast bij chronische pijn en stijfheid en pijn in de spieren. 
De behandeling was succesvol. De pijn is weg en Ben hoopt 
dit seizoen weer een balletje te kunnen slaan. Mocht de pijn 

terugkomen dan is tennissen over en uit. 
Ook deze pechvogel heeft in zijn blessureperiode vooral het sociale van de club ge-
mist. Je doet echt niet meer mee en hebt niets te zoeken op die de club. Dat wordt nu 
hopelijk anders. 

Geblesseerd zijn is vervelend. Je voelt je beperkt en hoort er even niet meer bij. Ook 
het ouder worden draagt bij aan de blessuregevoeligheid. Enige zorg voor lijf en leden 
en vooral je eigen grenzen kennen draagt bij aan jarenlang tennisplezier. 
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Wim
tjaBeringa   sPEELsTERkTE 7

50 ers

Wat is spannend aan 50 worden? 
er bestaat weinig verschil  tussen de dag voordat 
ik 50 werd en de dag erna. Ik voel me nog geen 
vijftig en ben fit. Ik ben wel benieuwd wanneer ik 
die korte bal achter het net niet meer haal of tus-
sen een game even op het bankje moet zitten. 

Welke interesses of bijzondere kwaliteiten 
heb je naast tennissen?
hoe kan ik voor ondernemingen en hun klanten 
door innovatie en digitale oplossingen de relatie 
nog succesvoller maken? ook mijn twee dochters 
Meike en elke hebben mijn bovenmatige interesse. 
Ik hockey, verzamel oude hifi-apparatuur en houd 
van koken en het drinken van een lekker glas wijn. 

Wat stel je je voor bij onze tennisclub over 
25 jaar?
We tennissen dan virtueel en gaan elkaar te lijf 
met een google-bril op waarmee we onze tegen-
stander vanuit de luie stoel kunnen weerstaan. als 
oude man speel ik niet zelf, maar ik laat mij digitaal 
vertegenwoordigen door een avatar die op fede-
rer lijkt. onveranderd blijft het analoge biertje na 
afloop. 

met welk Weldamlid wil je nader 
kennismaken? 
Met Werner Matszat. hij slaagt erin de bal met 
oogstrelende fluwelen touch te slaan en ik niet. dat 
wil ik nog wel eens uitgelegd krijgen.  

Waarom is Weldam de leukste 
tennisvereniging van nederland?
Mijn favoriete vereniging was altijd los bigotes in 
schiedam, vanwege de charmante kleinschalig-
heid. Weldam is veel groter en tegelijkertijd net zo 
sfeervol en persoonlijk, dus inderdaad de leukste! 



82 | WelDam50

franK
Bakker

Wat is spannend aan 
50 worden? 
niet zo spannend. Mijn 
vader en ik zijn op dezelfde 
dag jarig en in september 
zijn evelina en ik 25 jaar 
getrouwd. Misschien gaan 
we dit samen vieren. dat is 
wel spannend.

Welke interesses of 
bijzondere kwaliteiten 
heb je naast 
tennissen?
op mijn 38ste ben ik begon-
nen met gitaarlessen. nu 
speel ik in de band Just-us. 
We oefenen elke week op 
200 meter bij het tennispark 
vandaan. op 12 januari had-
den we ons eerste optreden 
(YouTube: Just-us amers-
foort).

Wat stel je je voor bij 
onze tennisclub over 25 
jaar?
Mensen blijven de behoefte 
houden om met anderen in 
een plezierige sfeer te spor-
ten. dus dat zit bij Weldam 
wel goed de komende 25 
jaar.

met welk Weldamlid wil 
je nader kennismaken? 
Ik ben nog niet zo lang lid, 
maar ken al aardig wat men-
sen. Ik ben wel benieuwd 
hoe andere 50-ers hun leef-
tijd ervaren en tegen de club 
aankijken.

Waarom is Weldam de 
leukste tennisvereni-
ging van nederland?
Ik train met veel plezier bij 
cor en tennis op dinsdag 
met een aantal jongens. Via 
de wintercompetitie kan ik 
in de winter tennissen en 
andere mensen leren ken-
nen. 

sPEELsTERkTE 8 50 ers
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Bakkerij Toebast
Game, Set and the Match !

Westerdorpsstraat 8
3871 AX Hoevelaken
w w w . t o e b a s t . n l
i n f o @ t o e b a s t . n l
t e l : 0 3 3 - 2 5 3 4 2 8 6

 
Tennisvereniging Weldam

s 
 

En dat vieren wij mee!
Speciaal voor Weldam 
Weldam Taart & Gebak

 

Een rond taartje voor 6-8 personen met een panetone cake
als basis met daarop een sinaasappelvulling, 
gevuld met een frisse sinaasappelbavaroise 

voor maar € 9,95

Rolgebak met een kern van sinaasappelvulling,
gevuld met een frisse sinaasappelbavaroise 

voor maar € 1,50 

50-jaar
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