
De geboorte van TC “de Schapekolk”

Het aftellen is begonnen.
Onze club viert dit jaar haar Gouden Jubileum. Een gebeurtenis die het
bestuur en enkele enthousiaste leden niet onopgemerkt voorbij willen
laten gaan.
Aan ons drieën is gevraagd of wij ons steentje willen bijdragen en dat
doen we met alle plezier. We kijken in een drietal afleveringen terug op
de afgelopen 50 jaar.
Als eerste vroegen we ons af: “Waar komt de naam Schapekolk eigenlijk vandaan”.
Bij zulk soort vragen ga je te rade bij de Historische Vereniging van ons dorp. Zij hebben de
geschiedenis van TC “de Schapekolk”  haarfijn uitgeplozen en dit gepubliceerd in hun
nieuwsbrieven. Daar hebben wij dankbaar gebruik van mogen maken.

In 1968 vond dhr. Heemskerk dat er in een dorp als Diepenveen, met zoveel sportieve
inwoners maar eens een tennisbaan moest komen.

Hij kocht een stuk land waar de
toenmalige boerderij “de
Schapekolk” op stond. Een leuke
anekdote is, dat dit de plek was
waar vroeger de schapen werden
gewassen met water uit de kolk,
voordat zij in Deventer op de
veemarkt werden verkocht.
Dhr. Heemskerk pakte het groots
aan en realiseerde een park met
wel 10 banen.
Dat de Diepenveeners zaten te
springen om te kunnen tennissen
bleek wel uit het feit, dat nog
voordat de bouwkeet verwijderd

kon worden, deze al in gebruik was genomen als zgn. “Proathuus”.
Dit Proathuus was maar liefst 16 m2 groot, inclusief toilet en 2 kleedkamers.
Hoe knus en gezellig zal dat geweest zijn? Ik had er graag eens om een hoekje gekeken.

In 1971 gaf een aantal leden aan voor het “echie” te willen gaan. Maar om competitie te
spelen, moest je lid zijn van de
KNLTB en dat waren ze niet.
Tijdens de ALV in november 1971
werd besloten om TC “de
Schapekolk” op te richten.
De geboorte van onze club zou je
kunnen zeggen.

Ben je benieuwd hoe het ons in
die 50 jaar is vergaan?
Nog even geduld!
Wordt vervolgd.

Nelleke, Tiny, Itske.


