
HOE HET ALLEMAAL GEKOMEN IS 

DE GEBOORTE. 

In den beginne was daar de dorpsraad. 
Deze werd via een echte verkiezing door de Ugchelse bevolking gekozen op 4 juni 1980. Best een 
spannende aangelegenheid! 

Zelf had ik mij kandidaat gesteld om de belangen van Albatross te behartigen. Na verloop van tijd 
werd ik democratisch aangewezen om een werkgroep Sport, Spel en Recreatie op te richten, 
bijgestaan vanuit de dorpsraad door Ron Remeus. Harm Haan en Piet Dellebeke completeerden de 
commissie. 

De vorige dorpsraad had nog een enquête onder de bevolking gehouden om de behoeften te peilen. 
Veruit bovenaan stonden een tennisclub en een zwembad. Er was een leuke suggestie om de 
Olympische spelen naar Ugchelen te halen! 

We hebben ons, naast het tennisgebeuren, behoorlijk ingespannen om een zwembad in de buurt te 
krijgen. Dit was zowel planologisch als financieel een onhaalbare kaart. Dus hebben we ons vol op 
tennis gestort! 
Via gesprekken met de meest uiteenlopende instanties en mensen die in ieder geval al wisten wat 
game, set en zo betekende, kregen we ietwat een gevoel wat het betekende om zo een club op te 
richten. We kregen hierdoor ook een inzicht in de kosten; we schrokken ons een aap. Er werd met 
tonnen gesmeten of het niets was! 
Hoe dan ook, op 2 juni 1981 waren we zover dat we in UB een openbare vergadering hebben belegd 
voor iedereen die hiervoor belangstelling had. 

Ons doel was om een initiatiefgroep op te richten en mensen de mogelijkheid te geven om voor 
F1. 25,- aspirant-lid te worden. Er kwamen ruim tachtig mensen! Onze doelen werden volledig bereikt. 
De gemeente, die inmiddels op de hoogte was gebracht van de belangstelling in Ugchelen voor 
tennis, had reeds ruimte ingericht op het bestemmingsplan. Dit was op de grond van camping de 
Veldekster. Achteraf is het allemaal anders gelopen. 
Hierover meer in het tweede deel van deze story. 

De initiatiefgroep bestond oorspronkelijk uit: 
de dames: Eldering, Hanny Haanraadts, Heeneman, Janssen, Laumans, Anny Schut en Henny Schut. 
de heren: Bert Halsema, Gep Hofman, Huizer, v.d.Ploeg, Fred Schaart, Speel en Walraven-Borst. 
Met excuses; ik weet niet van iedereen de voornaam. 

Met deze groep hebben we op 9 juni 1981 een eerste bijeenkomst gehad. Wat ik me daar nog goed 
van herinner is of de club nu TCU of LTCU zou gaan heten! 
Na deze meeting hebben wij ons als dorpsraad stilletjes terugtrokken, het echte werk overlatende aan 
de echte specialisten (na ons uiteraard eerst als aspirant-lid ingeschreven te laten hebben). 

Aalt Oleman. Mei 1992. 

  

Na het eerste overzicht van Aalt Oleman is mij (Fred Schaart, red) verzocht om het vervolg van het 
historisch overzicht te geven. 

Dat is nogal problematisch, daar er om te komen tot oprichting en uitvoering van een tennisclub, nogal 
wat komt kijken. Vooral ook omdat we met een groep gezellige en goedwillende mensen aan deze 
uitdaging begonnen. 

Na de start van de Dorpsraad, hebben we, als bestuur in oprichting, een stand bemand in gebouw 
U.B., waar op een mooie zaterdag alle bestaande en nieuwe Ugchelense clubs zich konden 
presenteren. Tijdens de hier gehouden voorinschrijving gaven zich meer dan 100 mensen, na betaling 
van F 25,- inschrijfgeld spontaan op. Wel met terugbetaling als het niet door zou gaan, zo Hollands 
waren we wel. 



Daarna hebben we gesprekken gevoerd met sportzaken van de gemeente, met de dorpsraad, met 
bouw-en woningtoezicht etc. Maar het belangrijkste was, dat er een locatie werd gevonden waar een 
tennispark realiseerbaar was. 

We zijn o.a. bezig geweest met Camping De Veldekster, met het terrein achter het huidige 
Albatrosveld, aan de Merrijken Aertslaan en het terrein waar recent het Motorhuis Ensing geopend is. 
Dit laatste terrein gaf goede mogelijkheden, alleen de bestemming was deels industrie, deels 
bosgrond. De kosten van de industriegrond maakten aankoop van een behoorlijk stuk terrein, eerlijk 
gezegd, gelukkig onmogelijk. Bij het wandelen op het terrein van Papierfabriek van Gelder kwam een 
afvaardiging van de T.C. in oprichting en enkele mensen van de Gemeente op het huidige terrein 
terecht. Vroeger stond hier een huis van een medewerker van de papierfabriek en na zijn vertrek was 
er iemand die, ten behoeve van zijn paarden, een heleboel bomen illegaal gekapt heeft. Bij zijn vertrek 
uit Apeldoorn is dit terrein met stal door het pensioenfonds van Van Gelder (De Eendragt) in gebruik 
gegeven aan de familie van Belkum. 

Om de hele procedure wat in te korten: de Gemeente had geen bezwaar. Het pensioenfonds ook niet, 
de paardenfamilie wel, maar na enige aandrang werd het terrein voor ongeveer een ton te koop 
aangeboden en de paardenfamilie kreeg een vergoeding. 

Hierna kwam de financiering er aan te pas. De toenmalige penningmeester (Ron Remeeus) 
adviseerde, als belastingdeskundige, om te komen tot de vorming van een stichting en een vereniging 
zodat het mogelijk was de kosten te drukken door een B.T.W.-optie, zodat we een lager bedrag 
behoefden te lenen. De RABO-Bank, u wel bekend, was bereid ons een hypotheek te verlenen voor 
aankoop van de grond, de aanleg van 7 banen en een clubhuis (niet het huidige overigens). 

Architectenbureau Hekhuysen tekende het ontwerp voor het park. En dit moet gezegd worden, met 
veel succes. Denk maar eens aan de zonnestandproblemen bij Tepci en De Sprenkelaar. 

U begrijpt dat dit allemaal haastwerk was, want hoe realiseer je zo'n park in minder dan een jaar. In 
september zijn we echt gestart met de bouwplannen etc. Dankzij de inzet van velen en het niet 
aflatende gezeur bij de Gemeente kwam er schot in de zaak. Alleen de bouwvergunning liet op zich 
wachten, deze lag in een la van een ambtenaar. Wethouder Porringa , die ons bepaalde toezeggingen 
had gedaan is deze persoonlijk, hij was toen net uit de raad, uit deze la gaan halen, zodat de bouw in 
gang gezet kon worden. 

De aanleg van het park werd in handen gegeven Jan Alteveer uit Dedemsvaart. Deze firma heeft ons 
inziens goed werk geleverd. Alleen bij de wat wonderlijke eis van de gemeente, dat het hekwerk 
gecoat moest worden (tegen hogere kosten) heeft ons later problemen gegeven, en wel zo, dat zelfs 
onze secretaresse Hanny Haanraadts voor de Rechtbank in Zwolle werd gedaagd. Maar ook hier 
hebben we overwonnen. 

De aanleg van de banen was geregeld en via onze aannemers de Veluwse Bouwonderneming, of te 
wel Piet Harleman, kregen wij de beschikking over een bouwkeet. Deze werd door de architect 
omgetoverd tot een gezellig, van veel glas voorzien, clubhuis. Dit werd gebouwd op de huidige 
kinderspeelplaats. 
Een gebouw, waar als de oude restanten het nog konden vertellen zich erg veel feestelijkheden 
hebben afgespeeld. De tap liep prima, de dorst was groot en u weet gezelligheid kent geen tijd. 

We moesten ook mensen aantrekken voor les en onderhoud. 
Onze eerste tennislerares en gelukkig voor de club nog actief, was Jacomien Wabeke. Zij heeft de 
eerste jaren heel hard en vele uren gewerkt aan onze club. En met succes. 
Voor het onderhoud vonden we Berend Kamphuis, de man van het betere harkwerk, liefhebber van 
vogels en de natuur. 

We gingen clubkampioenschappen spelen, werden lid van de Apeldoornse Tennisfederatie en gingen 
zelfs competitiespelen. 
De club werd dus volwassen. 

Gelukkig bleef de belangstelling bij de mensen uit Ugchelen. Dat bleek ook uit de bezetting van 
bestuur en commissies. Het was grandioos zoals dit gezamenlijk werd gedaan. 



Ons eerste buitenlandse contact werd gelegd met de tennisclub van BN uit Brugge. Wie herinnert zich 
nog de wedstrijden en het grote tuinfeest bij Teun en Carla Kempenaar, dat was fantastisch! 

We hadden BN Brugge uitgenodigd om in ieder geval een overwinning te behalen, of wel met 
tennissen of wel met het nuttigen van drankjes. Nu, we hebben alles verloren. 

Mijn laatste deel van dit verhaal gaat over het nieuwe clubhuis. 

Op 1 oktober 1986 vroeg in de ochtend werd ik gewekt door de telefoon. Er werd verteld dat ons 
clubhuis in brand stond en dat er geen redden meer aan was. Haast hoefde ik niet te maken. Het was 
inderdaad totaal afgebrand, as was wat nog restte. 
De brand was aangestoken door een tweetal figuren, welke eerst hadden ingebroken, de 
radiocassette hadden verborgen en nog wat etenswaar. Daarna hebben ze de bierpomp, die zoals 
eerder gezegd prima was, uitputtend gebruikt. Toen een zekere hoogte van beneveling was bereikt, 
hebben zij op de bar een kaars aangestoken en hier wat theedoeken opgelegd. Daarna op de fiets 
naar huis. Bij de stoplichten op de Ugchelseweg kwam de brandweer hen al tegemoet. 
Hoe weten we deze story, omdat deze mensen zich zelf verkletst hebben en gelukkig door de politie 
zijn gepakt. 

Zoals een goed bestuur betaamd, was het clubhuis goed verzekerd en kregen wij een behoorlijke 
uitkering. 

Wederom kwam er een noodvoorziening van de Veluwse Bouwonderneming. Er werden plannen 
gemaakt voor een "echt" clubhuis. 
Ondanks onderlinge verschillen van inzicht is met hulp van veel leden een van de aardigste 
clubhuizen in de omgeving gerealiseerd. 

Fred Schaart. 


