
Namens het bestuur en de Commissie Recreatie Tennis van onze  

tennisvereniging Amelte willen wij jullie van harte welkom  

heten bij ons 75 jarig feest. We zijn zo blij dat er zoveel leden dit 

heugelijke feit met ons mee willen vieren. Dit tekent ook onze 

vereniging: het sportieve deel is erg belangrijk maar de gezelligheid 

misschien nog wel meer. 

Even een lang stuk tennisgeschiedenis in een notendop…. 

Een jaar na de bevrijding van Nederland op 16 april 1946  

wordt de  Christelijke Tennisvereniging Amelte te Assen opgericht. 

Het aantal leden was op dat moment 46. 

Onze tennisclub is ontstaan uit 4 kleine tennisclubs met  

levensbeschouwelijke grondslag. Deze clubs hebben vrijwel de hele 

WO 2 doorgespeeld en vergaderd. De enige moeilijkheid was om aan 

nieuwe tennisballen te komen. 

Er werd in die tijd op een cementbaan achter café Eleveld gespeeld. 

Dit was gelegen aan de hoek Beilerstraat/Sparrenlaan. Om op de 

baan te komen moesten de leden dwars door een weiland. 

Achter de baan bevond zich een prieel waar de spelers zich om 

konden kleden. 

De contributie was 10 gulden per lid. 

Het café Eleveld werd gerund door 3 zusters en in de volksmond 

werd dit het café ‘de 6 billen’ genoemd. 

1 van die 4 kleine clubs was T.O.S. en die hadden een clublied 

gemaakt: 

“Wij houden van tennissen   ’t Is sport voor iedereen 

Wij houden van tennissen      Want het houdt je vlug ter been. 

Achter de Hertenkamp          Daar speelt het reuzefijn 

Maar bij de juffertjes     Daar heb je reuze gein. 



Daar komen we nog eens los     Als echte leden van T.O.S. 

’t Is hier een leuke boel       Met z’n drieën op een stoel.” 

 

In 1959 verhuisde CTA naar de Hertenkamp met 74 leden. 

In 1971 werd het tennispark Amelte geopend met 3 banen prachtig 

gelegen in het Amelterbos, samen met de NAM die 4 banen had. 

OP zondag mocht CTA niet spelen en kon de NAM dan de banen van 

CTA huren. 

Eind jaren 70, begin jaren 80 heeft CTA op Amelte geprobeerd een 

blaashal te realiseren. Dit is niet gelukt, omdat dit niet mooi in het 

bos zou staan. 

Het clubgebouw, terras, beplanting en tennisbanen is dankzij de inzet 

van vrijwilligers altijd tot in de puntjes verzorgd. Tot nu aan toe, 

zoals jullie wel zullen weten. 

Amelte mocht dan ook gezien worden als 1 van de sfeervolste 

tennisparken van Drenthe en dat is het nu nog steeds. 

 

Wat veel nieuwe leden waarschijnlijk niet weten is dat de kantine 

vroeger dagelijks beheerd werd door het echtpaar Hans en Elly 

Wieting, waarbij de gehaktballen met satésaus beroemd waren. 

Het runnen van de kantine wordt nu uitgevoerd door heel veel  

vrijwilligers, aangestuurd door de kantinecommisie. 

Begin 2000 is de naam CTA veranderd in TV Amelte. 

In 2018 heeft wethouder Albert Smit de vernieuwde smash court en 

gravelbanen geopend. 

In 2019 is TV Amelte samengaan met OSV NAM en nu tennissen we 

met zo’n 400 leden op deze mooie banen op Amelte. 
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