


1

Jubileumboek
25 jaar Tennis Club Beukersweide

WIERDENSE TENNIS CLUB

Deze uitgave kwam mede tot stand dankzij 

onze hoofdsponsor Weghorst Makelaardij

BEUKERSWEIDE



2

Jubileumboek
25 jaar Tennis Club Beukersweide

Wierdense Tennis Club Beukersweide viert haar 25 jarig jubileum.

Doel van dit boek

Dit boek is uitgebracht in verband met 
het 25-jarig bestaan van de Wierdense 
Tennisclub Beukersweide. 

Een kwart eeuw bestaansgeschie-
denis is in dit boek samengevat:
4 november 1975  –  4 november 2000.

Hierbij zullen veel gebeurtenissen en 
namen de revue passeren. Namen van 
personen die een belangrijk stempel 
hebben gedrukt op de ontwikkeling van 
Beukersweide en het wel en wee van 
deze club. 
Namen van personen die in sportieve zin 
in beeld kwamen zoals clubkampioenen 
en kampioenen bij de competitie. 
Dit alles is voorzien van vele foto’s die 
ongetwijfeld vele herinneringen zullen 
oproepen.
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Van de jubileumcommissie

W.T.C. Beukersweide bestaat 25 jaar. 
Om dit te vieren werden gedurende het 
gehele jubileumjaar tal van activiteiten 
georganiseerd om deze mijlpaal luister 
bij te zetten. 

Naast stil te staan bij deze mijlpaal is 
het ook een mooie gelegenheid om terug 
te kijken naar de achter ons liggende 
periode.

Voor u ligt het jubileumboek dat uitge-
geven wordt ter gelegenheid van het 25 
jarig jubileum van de vereniging.
Een gedenkboek als dit geeft zowel 
inzicht in de historische feiten van de 
vereniging als ook in allerlei anekdotes 
en wetenswaardigheden in die periode.

Maar laat dit boek vooral een ode zijn 
aan al die mensen die zich de afgelopen 
25 jaar hebben ingezet voor Beukers-
weide.

Wij zijn in ieder geval de jubileum-
redactie, bestaande uit Hennie Tuinte, 
Jos Kruiper, Marleen van ’t Veer en Jan 
Lankamp heel veel dank verschuldigd 
voor het totstandkomen van deze 
uitgebreide geschiedschrijving van onze 
vereniging.

Wij wensen u veel genoegen met het 
lezen van dit bijzonder jubileumboek.

De jubileumcommissie,
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In de jaren ’70 werd de tennissport een 
voor iedereen aanvaard begrip, in com-
petitieverband en als topsport.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 
1975 in de gemeente Wierden krachten 
werden gebundeld om de mensen de ge-
legenheid te bieden dezemooie tak van 
sport te beoefenen.

Dit heeft geleid tot de oprichting van de 
W.T.C. Beukersweide en omdat enerzijds 
de welvaart toenam en anderzijds de 
mens meer vrije tijd tot zijn/haar beschik-
king kreeg, is de tennissport als vorm van 
vrijetijdsbesteding uitgegroeid tot een 
zeer gezonde manier van bewegen.

Om dit sportieve gebeuren te combine-
ren met het sociale aspect zijn voor een 
vereniging twee dingen van groot belang, 
t.w. een eigen “home” en een clubblad 
om de leden van de nodige informatie te 
voorzien. 

Om dit te verwezenlijken werd daarom al 
in 1976 het eerste clubblad uitgegeven. 
En mede dankzij deze clubbladen kreeg 
de redactie de gelegenheid i.v.m. het 25 
jarig jubileum een jubileumboek samen te 
stellen dat thans voor u ligt. Echter, foto’s 
met bijbehorende (voor)namen waren 
maar zeer beperkt aanwezig in de oude 
clubbladen. Het was daarom een hele 
toer om aan de ontbrekende foto’s te 
komen, met name die van de clubkampi-
oenen door de jaren heen. 
Ook de namen waren soms moeilijk te 
achterhalen. Onze excuses indien deze 
niet kloppen of verkeerd geschreven 
staan.

Wij hopen dat de inhoud van dit boek u 
veel lees- en kijkplezier zal geven.

De jubileumredactie.

Van de jubileumredactie
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Woord van de burgemeester van Wierden

Bestuur en leden van Beukers-
weide.

Eén ding is duidelijk: De Wierdense ten-
nisvereniging Beukersweide laat het 
25-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij 
gaan. Op een uitgesproken wijze wordt 
uiting gegeven aan dit 25-jarig bestaan 
van de tennisvereniging. Een prachtige 
jubileumuitgave is samengesteld, waar-
mee het bestaan door de jaren heen uit 
de vergetelheid wordt gehaald. Het is 
goed om op zo’n moment te beschouwen 
en de prestaties en kenmerkende activi-
teiten voor het voetlicht te brengen.

Actieve participatie aan sport en spel is 
van groot belang. Uw bestuur wil binnen 
onze gemeenschap een bijdrage leveren 
om het spel te beoefenen. Vijfentwintig 
jaar geleden werd het startsein gegeven.

Aandacht voor sport en sportbeleid komt 
voort uit de erkenning van de maatschap-
pelijke betekenis. De maatschappelijke 
betekenis van sport vloeit voort uit een 
aantal waarden die aan sport worden 
toegekend en erkend.

De aantrekkingskracht van tennis ligt 
vooral in het spelkarakter, het competitie-
element, de bewegingscomponent en 
de sociale context. Het is een spel van 
mogelijkheden, waarbij creatieve oplos-
singen het de tegenstander lastiger 
maken.

Sportbeoefening heeft ook een vormende 
waarde. Sport is te zien als een leer-
school waarbij aandacht wordt besteed 
aan samenwerkingsvermogen, doorzet-
tingsvermogen, zelfwerkzaamheid, ver-
antwoordelijkheidsbesef en fair play. Al 
sportend leert men normen, waarden en 
vaardigheden die ook in een andere con-
text gebruikt kunnen worden.

Tennis heeft een sociaal bindende werking van waaruit de sport 
kan bijdragen aan socialisatie-, integratie- en emancipatieproces-
sen in de samenleving. 
Daarnaast stimuleert sportbeoefening zelfwerkzaamheid. Veruit 
de meeste activiteiten worden verricht door vrijwilligers. Tennis is 
een gezonde activiteit met een positieve werking op het fysieke 
functioneren van mensen.

Van harte wens ik u proficiat met dit jubileum.
Fijne jubileumdagen en naar de toekomst wens ik u succes als ten-
nisvereniging, die het spel in onze gemeente op een prima niveau 
weet te brengen. 
Spelers en trainers wens ik succes, sportiviteit en karakter bij 
dit spel. 
W.T.C. Beukersweide heeft de mogelijkheden in zich. 
Het gaat erom mogelijkheden en kansen te benutten.

Nogmaals, veel spelgenot en succes gewenst.

L.B.Kobes
burgemeester van Wierden.
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Woord van onze eerste voorzitter

Periode 1975 t/m 1983
Als mede-oprichter en eerste voorzitter 
van de W.T.C. Beukersweide voldoe ik 
gaarne aan het verzoek om ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van onze 
club een voorwoord in dit jubileumboek te 
schrijven.

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat 
het opstarten van een vereniging veel 
werk met zich meebrengt. Met het eerste 
(voorlopig) bestuur hebben wij in die be-
ginperiode dan ook heel frequent en vaak 
langdurig vergaderd. Dankzij dit hechte 
team wisten we al snel een basis te leg-
gen van waaruit de vereniging kon gaan 
draaien. 

We leefden in een tijd van de grote door-
braak in de tennissport. Veel aanmeldin-
gen, vooral van beginnelingen, noopten 
ons om zelfs meerdere trainers aan te 
stellen. En we bleven maar groeien en 
bloeien. Meer banen, meer leden, meer 
teams in de KNLTB-competitie, meer 
kampioenen en promoties. 1982 was op 
dat punt een uitzonderlijk jaar. We namen 
met 27 teams deel aan de competitie en 
hiervan werden er maar liefst 16 kampi-
oen!  Wat een heerlijke tijd!

De redactie van dit jubileumboek heeft 
mij verteld dat van de vele hoogtepunten 
en bijzondere gebeurtenissen in deze 
uitgave gedetailleerd verslag zal worden 
gedaan. Zeker is dat het succes van 
Beukersweide van grote invloed is ge-
weest op de ontwikkeling van de tennis-
sport in Wierden.

In de sportnota 1999-2010 van de ge-
meente, opgesteld door “Marktplan Ad-
viesgroep”, wordt o.a. vermeld: “het deel-
namepercentage aan de georganiseerde 
sport in de gemeente Wierden is hoog in 
vergelijking met landelijke cijfers (NOC/
NSF). De in omvang grootste sporten 

in Wierden zijn: tennis, gevolgd door voetbal en gymnastiek”. Het 
deelnamepercentage van tennis is zelfs veel hoger dan het lande-
lijke gemiddelde.

We kunnen dan ook spreken van een grote “tennisdichtheid” in 
Wierden.

Het geeft mij een fijn gevoel dat wij met de oprichting van de 
W.T.C. Beukersweide, nu 25 jaar geleden, mede een aanzet heb-
ben gegeven tot deze ontwikkeling. 
De sfeer, het enthousiasme en de inzet van velen binnen onze club 
is gelukkig ook nu nog steeds aanwezig. Voor de laatste jaarlijkse 
“tennis-inn” was de inschrijving zelfs zo groot, dat er een aantal 
leden teleurgesteld moesten worden. En als je de schitterend 
uitgevoerde kalender voor dit jubileumjaar bekijkt, zie je dat er, 
voor zowel de jeugd als de ouderen, de prestatiegerichten als de 
recreanten, weer talrijke activiteiten worden georganiseerd. En dat 
betekent dat er steeds weer veel vrijwilligers in touw zijn om een 
en ander goed te laten verlopen. Kennelijk is dat bij Beukersweide 
geen probleem, want als ik zie dat er op de jaarlijkse feestavond 
voor vrijwilligers een paviljoen vol met bestuurs- en commissie-
leden in een ontspannen sfeer bijeen zijn, dan constateer ik met 
veel genoegen dat de kameraadschappelijke sfeer, zo kenmerkend 
voor de eerste jaren van Beukersweide, nog steeds leeft. En als 
ere-lid ben ik daar best trots op. 

Naast mijn gelukwensen zou ik dan ook willen besluiten met Beu-
kersweide als club nog vele jaren van voorspoed toe te wensen en 
alle leden veel tennisplezier, onder het motto: “ een gezonde geest 
in een gezond lichaam”.

Frans Govers,
erelid
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Woord van onze huidige voorzitter

Periode: 1998 t/m …..
Als huidige voorzitter verkeerde ik de 
afgelopen jaren in de gelukkige omstan-
digheid om veel voorbereidend werk van 
mijn voorgangers te mogen afmaken.
Ik denk hierbij onder andere aan de 
verbouwing van het paviljoen, die vorig 
jaar is voltooid. Dit kon toch alleen maar 
gerealiseerd worden dankzij het goede 
financiële beleid van mijn voorgangers en 
de voortreffelijke medewerking van 
de sportcommissie in onze gemeente.

Ook dit jubileumjaar staat boordevol 
activiteiten, waarbij de missie van onze 
vereniging “leden bedienen leden” iedere 
keer opnieuw wordt waargemaakt. 
Zelfs een overzicht van de historie van 
onze club ontbreekt nu niet meer. Ieder 
lid krijgt een jubileumboek. De auteurs wil 
ik dit geval, namens u allen,  graag speci-
fiek danken.
Het is bijzonder verheugend, dat er juist 
in deze tijd een flinke aanwas is van 
jonge leden, waardoor de toekomst van 
onze vereniging is gewaarborgd. 
Tevens is er een grote groep 55-plussers 
die elke week weer geniet van de 
prachtige tennissport, zowel op als 
naast de baan.
W.T.C. Beukersweide is niet zo maar 
een prachtig geoutilleerd tennispark. 
Het is een vereniging waar jong en oud 
actief zijn in diverse commissies en waar 
samen de sfeer, die de afgelopen 25 jaar 
is opgebouwd, wordt behouden. 
Voorwaar, geen gemakkelijke opgave in 
deze tijd. Door de medewerking van u 
allen zijn wij gemotiveerd om deze 
uitdaging aan te gaan. Het jaar 2001 is 
de Verenigde Naties uitgeroepen tot het 
Internationaal Jaar van Vrijwilligers. 
Zonder vrijwilligers hadden wij nooit zo’n 
fijne en bloeiende vereniging gehad. 
Ik wil allen die hebben bijgedragen aan 

de groei en bloei van onze vereniging hartelijk danken voor hun 
inzet. Velen in ons land kunnen een voorbeeld nemen aan W.T.C. 
Beukersweide.

Zoals u misschien in diverse bladen hebt kunnen lezen staat het 
tennisspel aan de vooravond van een ingrijpende verandering. 
De grotere tennisbal doet zijn intrede. Volgens vele deskundigen 
is dit vergrote projectiel een uitkomst voor spelers en speelsters 
op recreatief niveau. Als dit juist is dan zullen er binnenkort vele 
grote tennisballen te zien zijn op ons park. Onze vereniging 
bestaat voor een groot deel uit recreanten die deze bal, volgens 
bovengenoemde deskundigen, zullen aanschaffen. Ik vermoed 
echter ook dat er vele competitiespelers over zullen gaan tot het 
spelen met de nieuwe bal. 

De tijd zal het leren, maar met het vernieuwde park, de prachtige 
banen en nu ook nog met nieuwe grote ballen, kan W.T.C. 
Beukersweide met een gerust hart de komende 25-jaar tegemoet 
zien. .

Ik hoop dat u dit jubileumboek met veel plezier zult lezen, 
waardoor het voor jong en oud nog duidelijker wordt waarom 
W.T.C. Beukersweide zich onderscheidt van vele verenigingen 
in de omgeving.

Namens het bestuur van W.T.C. Beukersweide, wens ik u veel 
leesplezier.

Met een vriendelijke groet, 
Jan de Jonge.
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Interview met Bram van der Weide

Hij stond aan de wieg van W.T.C. Beu-
kersweide, Bram van der Weide. Hij was 
tot eind juli 1971 als sportleraar verbon-
den aan de Wateringmavo te Enschede. 
Op 1 augustus wordt hij benoemd tot 
ambtenaar sportzaken Wierden. In 
dezelfde tijd werd ook Anne Lieuwen 
benoemd tot burgemeester van Wierden. 
Bram, inmiddels 54 jaar, was een fervent 
sporter, getuige ook zijn vorige functie, 
en was in voor vernieuwing. Bram vond 
dat Wierden rijp was voor tennis. 
In zijn sportnotitie aan de gemeenteraad 
schreef hij dat tennis de komende jaren 
zou groeien met zo’n 600%. Het werd 
weggewuifd als zijnde onmogelijk. 
Maar Wierden kende Bram nog niet en 
hij ging door. In zijn netwerken maakte hij 
personen enthousiast. In 1974 was het 
zover dat enkele personen de koppen bij 
elkaar staken om een tennisvereniging 
van de grond te krijgen. Uit dit initiatief 
ontstond de W.T.C. Beukersweide. 
Maar Bram had nog meer op zijn ……..
Zijn oog viel op Krempelte in Enter. Hij 
zag dat een trainingsveld voorzien van 
gravel ongebruikt lag. Geen voetballer 
die daar graag op trainen wilde. In z’n 
gedachten zag hij daar een tenniscom-
plex verrijzen. Weer maakte hij gebruik 
van zijn netwerken en maakte de nodige 
sportnotities. Enige tijd later werd ook 
in Enter een tennisvereniging opgericht. 
Bram heeft de oplevering en realisering 
van het Lageveld, sporthal ’n Dikken en 
De Zomp meegemaakt en hieraan 
meegewerkt.
Bram vertrok in 1980 als gemeente-
ambtenaar en begon voor zichzelf als 
ondernemer. Voortdurend rakelt Bram 
anekdotes op. Enkele willen we u niet 
onthouden.  Anne Lieuwen wilde graag 
een eigen tennisbaan. Hij wilde zich wel 
bekwamen in het tennis liet hij zich 
ontvallen in een gesprek met Bram.

Bram trok met een geleende krijtwagen strepen op het gazon en 
burgemeester Anne had een badminton georganiseerd. Tennis 
bleek toch moeilijker te zijn dan het leek want binnen 14 dagen had 
de burgemeester zijn enkel verzwikt. De vrouw van de burgemees-
ter vond al dat gedoe maar niets en de tennisbaan moest maar 
verdwijnen liet zij Bram weten. Dit was meteen het einde van de 
tenniscarrière van de burgemeester en een tweede tennisvereni-
ging in dop. Bram vertelde ook dat de huidige vorm van ons club-
gebouw gebaseerd is op zijn idee welk later door de architect is 
overgenomen. Bram had een maquette gebouwd van een duiventil 
met een uitzichttoren. De maquette lag maanden op zijn zolder. 
Toen uitbreidingsplannen en realisering van een eigen home van 
W.T.C. Beukersweide ter sprake kwam, heeft hij zijn maquette ge-
leend en de ruwe vorm is door de architect overgenomen. 
Onmogelijk. Bram, enigszins bescheiden: “Ja, ik probeer wat neer 
te zetten, en dat is mij gelukt met Beukersweide. Ik ben eigenlijk 
best wel trots. Zeker nu ik hoor dat W.T.C. Beukersweide heden 
ten dage nog hetzelfde enthousiasme en spirit heeft als 25 jaar 
geleden bij de eerste pioniers. 

Hij feliciteert ons en zegt dat hij toch gelijk heeft gekregen, nu 
hij hoort dat W.T.C. Beukersweide ± 600 leden heeft, met z’n 
uitspraak dat de komende jaren tennissport in Wierden met zo’n 
600% zal groeien. 
Twee namen schieten hem te binnen. Hij noemt Frans Govers en 
Jan van Vliet die in zijn beleving veel voor de tennissport in Wier-
den en met name W.T.C. Beukersweide betekenen.
Bram, druk bezig met entertainment in meer dan 30 landen over de 
hele wereld, hoopt 4 november aanwezig te zijn om ons te 
feliciteren als zijn agenda dat toelaat.
Onmogelijk. Op de valreep een anekdote. In z’n sportnotitie om 
tennissport in Wierden te stimuleren, legde Bram het woord 
‘beklijven’ vast. In de raad wist niemand de betekenis van dit 
woord. Tennis was elitair en had niet zo’n hoge prioriteit, maar 
Bram accentueerde met opzet het woord beklijven in z’n toelichting 
en toen vroeg de raad wel de betekenis.

Bram betoogde dat tennis in tegenstelling 
tot andere sporten door jong en oud 
gespeeld kan worden en dat deze 
omschrijving beklijven inhield.

Door Jos Kruiper
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Woord van de wethouder van sportzaken

Natuurlijk heb ik graag willen voldoen aan 
het verzoek een voorwoord te schrijven 
in het jubileumboek van de Wierdense 
Tennisclub Beukersweide.

Het zilveren jubileum dat W.T.C. Beukers-
weide dit jaar viert is ook niet niks. Men 
zegt wel eens dat de tijd die vijfentwintig 
jaar vanzelf volmaakt, maar daar ben ik 
het niet mee eens. Het zijn juist de 
bestuurders, de vrijwilligers en de leden, 
die een sportvereniging als W.T.C. Beu-
kersweide vijfentwintig jaar laten worden 
en de club in staat stellen daar nog een 
ongetwijfeld lange toekomst aan vast te 
plakken.

In de vijfentwintig jaar waarin W.T.C. Beu-
kersweide nu bestaat, is de tennissport 
uitgegroeid van een sport met een vrij 
beperkt publiek tot een sport die bij nage-
noeg alle geledingen van de bevolking in 
trek is. Dat blijkt ook uit de belangstelling 
die er met name in de gemeente Wierden 
bestaat voor tennis. Uit onderzoek dat in 
het kader van de totstandkoming  van de 
gemeentelijke Sportnota 1999-2010 is 
gedaan, blijkt dat de tennissport zich in 
onze gemeente mag verheugen op een 
bovengemiddelde aandacht: meer dan 
1.700 inwoners van onze gemeente ten-
nissen. Dat is bijna acht procent van de 
bevolking, terwijl dat “deelnamepercen-
tage” minder dan vijf bedraagt! 
De deelname aan tennis is in onze 
gemeente zelfs groter dan de deelname 
aan traditioneel “sterke” sporten zoals 
voetbal en gymnastiek.

Nu zitten al die tennissers niet allemaal 
onder de paraplu van W.T.C. Beukers-
weide, maar met ruim 600 leden neemt 
zij absoluut een prominente plaats in in 
het Wierdense sportverenigingsleven. 
Een plaats die nog eens wordt benadrukt 

door het prachtige tennispark dat, centraal in het dorp, onderdak 
biedt aan deze, dankzij velen, bloeiende vereniging.

W.T.C. Beukersweide biedt ontspanning, plezier en gezonde com-
petitie, maar dat vergt ongetwijfeld voortdurende inzet van leden. 
Met recht viert ze daarom dit jaar haar zilveren jubileum! Niet 
vanwege de verstreken tijd, maar vanwege de vele inspanningen 
om zover te komen. Ik feliciteer W.T.C. Beukersweide dan ook van 
harte met haar vijfentwintigste verjaardag!

A.J. Gerritsen,
Wethouder Sportzaken
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Beukersweide één grote tennis-
familie…

Met veel plezier voldoe ik aan het 
verzoek van uw jubileumcommissie om 
een bijdrage te leveren aan deze jubile-
umuitgave.

Allereerst wil ik bestuur en leden van 
harte feliciteren met dit 25-jarig jubileum.

Een paar maanden na de oprichting van 
Beukersweide ben ik bij de gemeente 
Wierden begonnen als ambtenaar sport-
zaken en heb ik als zodanig bijna de hele 
geschiedenis van de vereniging van 
nabij mogen meemaken. 

Beukersweide is mede door de 
explosieve groei van de tennissport aan 
het eind van de jaren ’70 en begin jaren 
’80 uitgegroeid tot een van de grotere 
verenigingen in de gemeente Wierden. 
Een vereniging die een unieke locatie 
bewoont in het centrum van het dorp 
met 6 vernieuwde tennisbanen en een 
prachtig clubhuis.
De leden voelen zich thuis bij deze 
actieve vereniging. Er is een warme 
belangstelling voor en een grote betrok-
kenheid bij de diverse verenigingsactivi-
teiten. Wie kent niet het alom 
bekende “80+ toernooi”. Beukersweide is 
één grote tennisfamilie.

Uit ervaring weet ik dat Beukersweide 
een uitstekend georganiseerde vereni-
ging is die voortdurend kan beschikken 
over kwalitatief goed bestuurskader. 
De kennis en ervaring wordt niet alleen 
ingezet voor de tennissport maar heeft 
de afgelopen 25 jaar ook ten dienste 
gestaan van de sport in algemene zin in 
deze gemeente. Ik denk hierbij aan de 
deelname van bestuursleden van 

Bijdrage sportcommissie gemeente Wierden

Beukersweide in de Sportcommissie, de Stichting Sport- en Recre-
atiebad “De Kolk” en de Stichting Sportbelangen Wierden.
De tennisvereniging kan de toekomst met vertrouwen tegemoet 
zien.

Ik wens bestuur en leden een bijzonder geslaagd jubileum en voor 
de toekomst in sportieve zin en anderszins alle goeds toe.

Alwie Dijkhuis
Secretaris Sportcommissie Wierden
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Jaaroverzicht 1975: de oprichting

Toen het nog de wei van Beukers was.

Ons eerste “clubhuis” 1976 - 1981

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur
Een zilveren jubileum. Dat betekent met 
z’n allen even teruggaan in de tijd. 
Hoe het allemaal begon.
Allereerst het initiatief van de gemeente 
Wierden en de sportstichting in oktober 
1975 om een bijeenkomst te beleggen in 
het zalencomplex “het Anker” teneinde 
te toetsen of er voldoende belangstelling 
zou bestaan om in Wierden te gaan ten-
nissen. 

De stuwende kracht achter dit initiatief 
was eigenlijk Bram van der Weide, die 
uit hoofde van zijn functie bij sportzaken 
reëele mogelijkheden zag om, mede met 
behulp van subsidie van D.A.C.W., twee 
tennisbanen aan te leggen. Bovendien 
zou er een oefengedeelte van 9 bij 12 me-
ter worden aangelegd, zo ontvouwde hij 
de plannen, terwijl het gehele terrein van 
een afrastering zou worden voorzien. De 
belangstelling die avond was groot. Ruim 
driehonderd personen waren op deze bij-
eenkomst aanwezig. Aan alle aanwezigen 
werden aanmeldingsformulieren verstrekt 
die diezelfde avond nog weer moesten 
worden ingeleverd met de officiële vermel-
ding lid te willen worden en tevens werd 
de vraag gesteld of men genegen was 
een bestuursfunctie op zich te nemen.
Na telling uit driehonderd aanmeldingen 
bleken er 21 kandidaat te zijn die, tijdens 
een schorsing van de vergadering, onder-
ling negen mensen aanwezen die bereid 
bleken zitting te nemen in het voorlopige 
bestuur, t.w. de heren F.C.M. Govers, 
R.E. Prins, B.J. van Dijk, A.M.Keizer, 
A.C. van Leyenhorst en de dames 
L. Oude Grote Bevelsborg-Spannenburg, 

M. Goeman, H.H.E. Borgstein-Fronthroth 
en D. Deems. De heer Govers is bereid als 
oud-KNLTB functionaris voorlopig de taak 
van voorzitter op zich te 
nemen. Het voorlopig dage-
lijks bestuur wordt gevormd 
door Frans Govers (voorzit-
ter), Albert van Leyenhorst 
(secretaris) en Bé van Dijk 
(penningmeester).
Hiermee was een basis 
gelegd om te komen tot het 

Door velen ook wel heel vertederend ons ”home” genoemd. Van dit 
“onderkomen” hebben de leden tot 1981 gebruik gemaakt, 
terwijl de naaste buur ‘n Dikken de competitiespelende leden de 
gelegenheid bood om zich aldaar om te kleden.
Daarmee werd nog eens onderstreept het gezegde: “dat een naas-
te buur vaak beter is dan een verre vriend”.
De start was gemaakt van een tennisclub, die in de daarop 
volgende jaren zou uitgroeien tot een bloeiende tennisvereniging 
met als naam W.T.C. BEUKERSWEIDE.

Wist u……….

- Dat er in oktober 1975 een advertentie in de krant stond, 
 geplaatst door de gemeente Wierden waarin gevraagd werd 
 of er animo was om een tennisclub op te richten?
- Dat de oprichtingsvergadering van onze club was op 
 4 november 1975

Lidy Spannenburg

oprichten van een officiële tennisclub, waarvan de naam nog nader 
zou worden vastgesteld. Als locatie had men het oog laten vallen 
op een prachtig stuk weiland dat braak lag, t.w. de weide van de 
familie Beukers tegenover het station van Wierden.
Al snel kon door Soweco worden begonnen met grondwerkzaam-
heden voor de eerste twee banen en de omheining en al vrij snel 
daarna werd ook ons eerste “clubhuis” geplaatst. 
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A Anker (het). De zaal waar in    
 1975 het besluit tot oprichting  
 werd genomen.
 Nu in 2000 zijn we er voor ons  
 zilveren feest weer gekomen.

Op het midden van de foto ziet u het huis van de familie Beukers. 
In het huis rechts op de foto woonde de heer Bruggeman, eerste trainer van de 
W.T.C. Beukersweide..
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De eerste notulen
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Jaaroverzicht 1976

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur
Voorjaar 1976. De Soweco is begonnen 
met de grondwerkzaamheden voor de aan 
te leggen twee banen op het weiland van 
de familie Beukers. De familie Beukers 
heeft vroeger gewoond in de boerderij 
waar nu de parkeerplaats is gevestigd. 

Een beroep kon worden gedaan op 
sporthal ‘n Dikken opdat onze jeugd op 
woensdag en zaterdag hun partijtje 
tennis zouden kunnen spelen.

Uiterlijk 15 maart 1976 wilde men opti-
maal gebruik gaan maken van de banen. 
Naar alle personen die zich al eerder 
hadden aangemeld, was al een schrij-
ven verstuurd. De contributie bedraagt 
ƒ 100,- voor seniorleden; echtparen 
ƒ 55,-; vakantieleden ƒ 55,-.

De heer Bruggeman die lange tijd naast 
café Beukers woonde gaf in 1976 al aan 
menigeen tennisles; zelf had hij jaren 
getennist in Almelo. De heer Bruggeman 
onderhield zo af en toe ook de banen.
Henk Scharphof gaf vanaf 1 april 1976 
tennisles.

Burgemeester Anne Lieuwen opent za-
terdagmiddag 15 mei 1976 om 14.00 uur 

Frans Govers bedankt wethouder Buitenweg (links 
op de foto) en burgemeester Lieuwen (rechts) voor 
hun sportieve inzet bij de officiële opening van het 
tenniscomplex.

officieel ons tenniscomplex Beukersweide met het spelen van twee 
games tussen hem en wethouder van sportzaken J. Buitenweg.

Het officiële openingstoernooi kreeg de naam ‘Wie is wie’ en was 
door de organisatoren in de eerste plaats opgezet om de banen 
officieel in gebruik te nemen en in de tweede plaats om de diverse 
leden van de vereniging de gelegenheid te geven om met elkaar 
kennis te maken. 
Voor de officiële ingebruikname was er een bijeenkomst in het res-
taurant van de sporthal waarbij voorzitter Frans Govers in het kort 
de problematiek van de vereniging naar voren bracht. Het blijkt dat 
er al een ledenstop is ingevoerd. 
Beukersweide heeft al 219 leden waarvan er 115 les hebben bij de 
heer Bruggeman. Er is dringend behoefte aan vergroting van de 
capaciteit. De voorzitter doet dan ook een dringend beroep op het 
gemeentebestuur en de stichting Wierdens Sportpark om capaci-
teisvergroting te realiseren. 

Het bestuur zal zich beijveren om zo spoedig mogelijk zorg te dra-
gen voor een eigen ‘home’ gecombineerd met kleedaccomodatie, 
zodat niet langer een beroep moet worden gedaan op het gastvrije 
onderdak dat onze voormalige buren “Boerderij ‘n Dikken” ons ver-
leende.

In de notulen lezen we dat besloten wordt dat alleen personen uit 
de gemeente Wierden lid kunnen worden van de vereniging. 
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Bé van Dijk

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
op 2 februari werd een definitief bestuur 
gekozen.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:  Frans Govers,
Secretaris:  Albert van Leyenhorst
Penningmeester:  Bé van Dijk,
Bestuurslid:  Joke Borghstijn-  
 Frontroth,
Bestuurslid:  Dorothea Deems,
Bestuurslid:  Anton Keyzer,
Bestuurslid:  Rein Prins.

Vanaf 1976 kent Beukersweide een ledenlabelpas.

De voorzitter stelt het belang van een cluborgaan aan de orde. 
Ook de leden zijn van mening dat dit belangrijk is.

Evenzeer acht men van groot belang dat leden in voor tennis 
geëigende kleding op de banen verschijnen, alsmede het plaatsen 
van een baanreglement voor senioren en junioren.

Er wordt een trainingscommissie gevormd door:

Diny Heyt, 
Lisette Warmels, 
Harm van ’t Veer
Herman Kloppers 
Rein Prins

�ÿþ/
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B Beukersweide een club van   
 meer dan 600 leden.
 Dat je er één van bent stemt je  
 dik tevreden.

Een groot verlies leed het bestuur en 
onze club door het overlijden van onze 
penningmeester de heer B.J. van Dijk 
op 29 october 1976.

De tennisbanen werden begin septem-
ber 1976 voorzien van een uitstekende 
verlichting, waarbij de totstandkoming 
hiervan ten dele is te danken aan de 
zelfwerkzaamheden van een aantal 
leden.

De banen waren in 1976 geopend van 
1 april tot 1 december. 

De eerste grote activiteiten
Er werden drie grote activiteiten 
gehouden ten behoeve van de leden:
- op 15 mei een zeer geslaagd ‘Wie 

is Wie’-toernooi; 
- op 21 augustus 1976 het eerste 

jeugdtoernooi;
- op 11, 12, 18 en 19 september de 

eerste clubkampioenschappen.

Alle toernooien werden gekenmerkt 
door een goede speelsfeer.

Anton Keyzer
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Het omslag van de eerste “Weidepraat”, 
oktober 1976

Ons eerste clubblad “Weide-
praat”
In ons eerste clubblad schreef voorzitter 
Frans Govers het volgende voorwoord:

Het verheugt mij bijzonder dat wij in het 
eerste jaar van ons bestaan tot een uitga-
ve van een eigen clubblad zijn gekomen. 
Temeer omdat het nog ontbreken van 
een eigen “home” de mogelijkheden tot 
een goede communicatie tussen de le-
den 
beperkt zijn.
Ik zou de functie van het blad dan ook 
graag willen zien als contact-orgaan. 
Een uitgave vóór en dóór de leden van 

Zoals u ziet krijgen onze donateurs in 
deze eerste uitgave de grootste aandacht. 
Middels hun bijdrage door het plaatsen 
van advertenties zal het redactieteam 
namelijk in staat zijn de uitgave van “Wei-
depraat” gedurende het gehele 
seizoen te doen geschieden zonder een 
beroep te moeten doen op onze kas.
Ik zou willen besluiten met een beroep op 
U allen om samen met het redactieteam 
iets te maken van ons blad en met de 
wens dat “Weidepraat” een goede bijdra-
ge mag leveren voor een prettige sfeer in 
onze vereniging.

Wist u……….
- Dat er in januari 1976 al meteen een feestavond werd georga-

niseerd in hotel de Zwaan en de muziek werd verzorgd door 
het Swallow Combo.

- Dat de eerste ledenvergadering was op 2 februari 1976 (hier is 
helaas geen verslag meer van).

- Dat er middels het “kastje” gevraagd zal worden naar een 
naam voor het clubblad. Voor de meest originele naam zal een 
prijsje ter beschikking worden gesteld. 

- Dat de contributie in 1976, ƒ 75,00 voor senioren en ƒ 40,00 
voor junioren bedroeg.

- Dat bij de officiële opening door de burgemeester op 
15-05-1976 er twee kunststofbanen waren.

- Dat er in 1976, 240 leden voor 2 banen en een wachtlijst van 
150 personen waren.

- Dat ons eerste clubblad dateert van 7 oktober 1976 en deze 
heette toen al meteen Weidepraat en in de eerste redactie 

 zaten Joke Borghstijn – Frontroth en Anton Keyzer.
- Dat de distributie van Weidepraat werd gehonoreerd met een 

bedrag van ƒ 25,-.
- Dat er les werd gegeven door dhr. Bruggeman en hij kreeg 

hiervoor een vergoeding van ƒ 150,-.
- Dat 20 lessen van 30 minuten ƒ 90,- kosten. 

Clubkampioenen hoogste klasse 1976
Mixed:   Lydie Oude Grotebevelsborg en Gerrit 

Scholten.
Dames Enkel: Ans Coppes.

Geert Fiesler anno 2000 op de 
clubkampioenschappen 
van de eeuw, met zijn 
minibeker (goed kijken), die 
hij won als eerste clubkampi-
oen van Beukersweide 
in 1976.

De minibeker die 
Geert Fiesler won 
accentueert nog eens 
ten volle het oerdege-
lijke (financiële) beleid 
van het toen-malige 
bestuur van 
Beukersweide, waar de 
vereniging nu de 
vruchten van plukt. 
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Jaaroverzicht 1977

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Tijdens de 
algemene leden-
vergadering van 
3 februari 1977 
werd het alge-
meen bestuur 
uitgebreid tot het 
gewenste aantal 
van 7 
leden. 

Albert van Leyen-
horst die sedert 
het overlijden 

van Bé van Dijk, naast het secretariaat 
ook de financiën tot die tijd runde, bleef 
als adviseur aan het bestuur verbonden. 
Door zijn vertrek in 1977 naar Groningen 
moest Beukersweide van hem afscheid 
nemen.
Tot secretaris respectievelijk penning-
meester werden benoemd Jan van Vliet 
en Piet Wiersma.
Ons clubblad “Weidepraat” verscheen in 
1977 negen maal.

In 1977 werd een jeugdcommissie ge-
vormd die onder andere de jeugdtrainin-
gen verzorgde voor een gering aantal 
jeugdleden.

Het ledenaantal bedroeg in 1977: 184 
seniorleden en 56 juniorleden. Dit aantal 
van 240 leden is het maximum voor twee 
banen. Op de wachtlijst staan nu 94 seni-
orleden en 69 juniorleden.

Nieuwe Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:  Frans Govers
Secretaris:  Jan van Vliet
Penningmeester:  Piet Wiersma
Bestuurslid:  Joke Borghstijn-  
 Frontroth
Bestuurslid:  Dorothea Deems
Bestuurslid:  Anton Keyzer
Bestuurslid:  Rein Prins

Het voltallige bestuur kwam in 1977 totaal 13 keer bijeen.
De derde algemene jaarvergadering van W.T.C. Beukersweide 
werd gehouden op 15 december 1977 in Hotel de Zwaan te Wier-
den.
Aanwezig:
het bestuur en 23 leden. Een wat teleur- stellende opkomst vond 
de voorzitter. Enerzijds mogelijk een gevolg van uitsluitend tevre-
den leden (een goed teken), anderzijds behoeft het bestuur een 
klankbord waar het gaat om toekomstplannen voor Beukersweide. 
Te denken valt aan uitbreiding van het aantal banen en de creatie 
van kleedgelegenheid en een clubgebouw.

Baanreglement tennisclub  
”W.T.C. Beukersweide”
Er is inmiddels een baancommissie in het leven geroepen die 
bestaat uit; Diny Heyt, Lisette Warmels, Rein Prins, Harm van 
‘t Veer, Herman Kloppers.

Controle op naleving van het reglement geschiedt door de 
baancommissie.

Alle artikelen van dit baanreglement worden onder de aandacht 
van de leden gebracht. Bij eventuele geschillen beslist de baan-
comnissie.

De jeugdcommissie
Het aantal jeugdleden maakte dat de eerste jeugdcommissie in het 
leven werd geroepen. De commissie werd gevormd uit de senior-
leden:
Kitty Schinkel, Renate Heutink, Frits Eshuis en de juniorleden: An-
nemarie Klaassen en Jan van den Oord.
Training voor de jeugd werd gerealiseerd op de zaterdagmorgen in 
de sporthal. De lessen werden gegeven door de heer Bruggeman.
De gedachten gaan uit naar een uitwisseling en eventueel deel-
name aan open jeugdtoernooien.

De toernooien
Het gezelligheidstoernooi viel helaas in het water, maar het dubbel-
toernooi daarentegen werd een groot succes. 
Voor het jeugdtoernooi was nog erg weinig belangstelling. Niet-
temin werd er fel gestreden om de eerste plaatsen, omdat deze 
plaatsing in de seniorenenkel inhield.
Aan het enkeltoernooi waagden zich zelfs beginners waardoor we 
een groot deelnemersveld kregen.
De eerste twee dames koffietoernooien kwamen schoorvoetend 
van de grond, maar al gauw bleek deze happening een groot feest!
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C Clubgebouw.
 Begonnen met dug-out in 
 het groen.
 Via bouwkeet naar nu, dit 
 schitterende paviljoen.

Clubkampioenen 1977 hoogste categorie

Damesdubbel:  Ans Coppes en  
 Lisette Warmels.
Herendubbel:  Harrie Kemkers en  
 Herman Kloppers.
Mixed:  Ans Coppes en  
 Bram van de Oord.
Heren enkel:  Bram van de Oord.
Junioren jongens enkel:  Jan van de Oord.
Junioren meisjes enkel: Elsbeth Wiersma

Bram van de Oord Jan van de Oord

Elsbeth Wiersma

Wist u……….
- Dat er in 1977 een (overigens niet verplichte) sportkeuring was 

en de kosten ƒ 10,00 p.p. bedroegen?
- Dat op 3 oktober 1977 Leo Dubbers 
 2 binnenbanen gereed had voor de verhuur?
- Dat in 1977 een net over ons oefenhok werd gespannen, en 

dat dit nodig was omdat veel ongeoefenden de bal te vaak 
verticaal i.p.v. horizontaal sloegen?

- Dat de baanverlichting automatisch om 22.30 uur uitging?
- Dat de senioren contributie in 1977 
 ƒ 80,00 en de junioren contributie 
 ƒ 40,00 bedroeg?
- Dat de training (22 lessen) voor 
 senioren ƒ 95,00 en voor junioren ƒ 45,00 bedroeg? 
- Dat er in 1977 helaas al een 5 koppige (gemengde) baancom-

missie 
 nodig was die toezag op naleving van het baanreglement?
- Dat onze eerste grandioze feestavond werd gehouden in hotel 

de Zwaan v.d. Bergplein 11 te Wierden, aanvang 20.30 uur?
- Dat in dat jaar de eerste rackets met groot blad te koop waren?
- Dat een lid van onze club als eerste in Wierden met zo’n racket 

speelde?
- Dat er in december 1977 163 mensen op de wachtlijst ston-

den?
- De heer Keyzer heeft gezorgd voor een nieuwe aanwinst na-

melijk het publicatiekastje?
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Jaaroverzicht 1978

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur
In juli 1978 werd ons complex uitgebreid 
met nog eens twee Mateco kunstofba-
nen. Hierdoor konden wij gelukkig weer 
een deel van de wachtlijst inlossen.

Jammer was het dat direct na deze fiatte-
ring door de gemeente er ook twee 
banen vrij kwamen uit de zogenaamde 
D.A.C.W.-pot. Hoewel het bestuur met 
klem heeft aangedrongen om ook deze 
banen gerealiseerd te krijgen, teneinde 
de volledige wachtlijst weg te werken, 
konden deze twee banen uit financiële 
overwegingen geen genade vinden in de 
ogen van onze gemeentebestuurders.

Dankzij de nieuwe banen 3 en 4 liep het 
ledenbestand op tot 257 senior- en 127 
juniorleden. Op de wachtlijst bleven niet-
temin nog 65 seniorleden en 38 juniorle-
den staan. Uitgaande van de landelijke 
norm van 50-75 personen per baan, zou 
Beukersweide derhalve over minimaal 6 
banen moeten kunnen beschikken.

Wegens vertrek naar elders van Doro-
thea Deems en Anton Keyzer waren twee 
vacatures in het bestuur ontstaan. Door 
de benoeming van Renate Heutink en 
Wim Seinen kwam het bestuursledental 
wederom op 7.

In 1978 kwam het voltallige bestuur 17 
maal bijeen in vergadering, terwijl het 
dagelijks bestuur, voorzitter, secretaris en 
penningmeester totaal 7 maal besprekin-
gen voerde met o.a. de gemeente 
Wierden, met trainers en een inmiddels 
functionerende bouwcommissie.
Het bestuur bezocht in het voorjaar van 
1978 enkele vrij nieuwe tennisaccom-
modaties, teneinde zich een beeld te 
kunnen vormen hoe onze eigen accom-
modatie eruit zou moeten gaan zien.

In de bouwcommissie hadden zitting: architect Harry Bekhuis, Wim 
Schinkel en Harry Bruns. Als bestuursleden werden nog toege-
voegd Piet Wiersma (vanwege de financiën) en Wim Seinen. 

Voorts ging onze voorzitter een stoel bemannen in de stichting 
Wierdens Sportpark, een plaats die wij als een van de grootste 
sportverenigingen van Wierden hadden geclaimd. Van deze plaats 
uit werd hij door die stichting als afgevaardigde benoemd in de 
nieuwe opzet “Sportcommissie Wierden”. In deze commissie werd 
Frans Govers als voorzitter gekozen. Tevens werd hij door de 
KNLTB 
gevraagd om als bondsgedelegeerde op te treden in het district 
Overijssel.

Eind oktober 1978 werd gestart met deelname aan de Nederland-
se lotto, waaraan ruim 60 Beukersweideleden deelnamen. Daar 
voor het meespelen geen lidmaatschap van een of andere club 
verlangd werd, zal getracht worden dit aantal nog uit te breiden.

Baan 3 en 4

Voorzitter Frans Govers brengt een toost uit op de 
opening

De nieuwe kunststof-
banen 3 en 4 werden 
op zaterdag 23 sep-
tember 1978 officieel 
in gebruik genomen 
middels een sportief 
partijtje tennis tussen 
burgemeester Lieu-
wen en wethouder 
Buitenweg. Als blijk 
van waardering en 
inzet ontvingen bei-
de heren uit handen 
van Frans Govers 
een spotprent welke 
betrekking had op de 
tennissport.

Frans Govers biedt burgemeester Lieuwen en wethouder Buitenweg een ets aan.



20

Jubileumboek
25 jaar Tennis Club Beukersweide

Clubkampioenen 1978 hoogste categorie
Damesdubbel:  Ingrid Groeneveld en  
 Roel van ’t Veer.
Herendubbel:  Jan Schoenmaker en  
 Jan van de Oord.
Mixed:  Lisette Warmels en  
 Harrie Kemkers.
Dames Enkel:  Ineke Schipper.
Heren Enkel:  Bram van de Oord.
Junioren jongens enkel:  Pieter F. de Koning.
Junioren meisjes enkel:  A. Klaassen.

D D1 en D2.
 Het gemiddelde sterkte-niveau
 van onze leden.
 Maar qua gezelligheid en sfeer 
 is “A” onomstreden.

Wist u……….
- Dat men in 1978 bij Beukersweide niet alleen kon tennissen 

maar ook kon meedoen aan kegelen, bingo, trimmen, klaver-
jassen, droppingen, wandel- en auto puzzeltochten en dansen.

- Dat de contributie toch maar ƒ 85,00 was.
- Dat toen de baanverlichting tijdens de zomervakantie, alleen 

op verzoek, door een bestuurslid moest worden ontstoken.
- Dat op 23 september 1978 baan 3 en 4 officieel werden ge-

opend en dat wij toen 390 leden hadden en bovendien was er 
nog een wachtlijst van 100 personen.

- Dat de 4 harde banen voorzien waren van een zeer goed wa-
ter doorlatend grof soort asfalt, Mateco genoemd. 

- Dat de baankleur toen ook al rood met groen was.
- Dat het daarop na enige gewenning zeer goed spelen was.
- Dat het bestuur meerdere keren een bowlingbaan afhuurde 

voor de leden.

Competitie
W.T.C. Beukersweide nam in het voorjaar van 1978 nog niet deel 
aan de competitie van de KNLTB omdat de banen 3 en 4 pas in 
september van dat jaar klaar waren.

Ingrid Groeneveld en Roel van ‘t Veer

Jan van de OordIneke Schipper

Bram van de Oord en Pieter F. de Koning
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Jaaroverzicht 1979

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur
De jaarlijkse algemene ledenvergadering 
werd gehouden op maandag 15 januari 
1979. Een belangrijke avond omdat de 
leden unaniem akkoord gingen met de 
bestuursvoorstellen, t.w.:
- Zo spoedig mogelijk beginnen met de 

bouw van een paviljoen;
- Te onderzoeken of ons complex kon 

worden uitgebreid met nog eens 
twee (gravel-)banen;

- Voor het eerst deelnemen aan de 
competitie van de KNLTB;

- Invoering van een labelsysteem;
- Een contributieverhoging.

In 1979 werd een flinke sta-unit gehuurd, 
door de meesten ‘stacaravan’ genoemd, 
die in afwachting van de oplevering van 
het nieuwe paviljoen, veel soelaas bood.

Het deelnemersaantal aan de Nederland-
se Lotto bleef schommelen rondom de 
zestig. Niettemin een inkomstenbron voor 
de vereniging. Er zijn al diverse geldprij-
zen gevallen. Waar en welke prijzen werd 
niet bekend gemaakt.

Ogenschijnlijk is er ten aanzien van de 
accommodatie nog weinig gebeurd, doch 
achter de schermen werkt de bouwcom-
missie hard aan realisering van de plan-
nen.

Ons ledenbestand loopt op tot 280 se-
nior- en 130 juniorleden. Niettemin staan 
er op de wachtlijst altijd nog 45 senioren 
en 52 junioren.

De langzamerhand traditioneel geworden 
feestavond in de Zwaan heeft dit jaar 
niet plaatsgevonden. De bowlingavond in 
Rijssen was een goed alternatief.

Helaas verloor de jeugdcommissie Jan 
van de Oord als lid, omdat hij tot de rijen 
der senioren ging behoren. Als opvolger 
werd benoemd Carlos Draper.

Veel jeugdleden ontvingen van de KNLTB 
het vaardigheidsdiploma.

De KNLTB competitie
1979 was het jaar dat er voor het eerst teams van de Beukers-
weide werden ingeschreven voor de competitie. Er werden drie 
damesteams, een mix team, twee herenteams en twee jeugdteams 
ingeschreven.
De teams waren groot, maar het plezier was er niet minder om!
Ons mixteam miste op een puntje het kampioenschap, maar één 
van de damesteams pikte wel de hoofdprijs in en promoveerde 
naar de vierde klasse.

De activiteiten
Er waren weer diverse activiteiten georganiseerd met als uitschie-
ters:
- het gezelligheidstoernooi waarmee, net als voorgaande jaren 

het tennisseizoen werd geopend;
- het mixtoernooi in juni met een enorme toeloop;
- de clubkampioenschappen;
- een nieuwe activiteit: het slottoernooi waarvoor een geweldige 

belangstelling was!
- de disco- en bowlingavond.

Een drankje op de goede afloop van een gezellig toernooi 

Een heel bijzondere activiteit was een individuele recordpoging van 
een Beukersweidelid Marinus Split. Hij tenniste maar liefst 106 uur 
onafgebroken in tennishal De Stouwe. Een wereldrecord!
Het record was van korte duur, maar het heeft de gemoederen in 
de gemeenschap gehoorlijk bezig gehouden.

Wist u……….
- Dat op 11april 1979, 19 leden examen hebben afgelegd voor 

het diploma tennisscheidsrechter en dat ze allemaal geslaagd 
zijn.

- Dat in 1979 voor het eerst en wel met acht teams meegedaan 
werd aan de competitie, dat er toen 1 team, namelijk het 1e 
damesteam kampioen werd.

- Dat enkele teams uit zeven en drie teams zelfs uit acht perso-
nen bestonden.

- Dat voor aanvang van een competitiewedstrijd op gravel gecon-
troleerd werd of het profiel van de schoenen niet te grof was.
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Clubkampioenen 1979 hoogste categorie
Damesdubbel: Corry de Koomen en Joke  
Frontroth.
Herendubbel: Jan van Vliet en John Weideman.
Gemengd:  Jan en Joke van de Oord.
Dames enkel: Elsbeth Wiersma.
Heren enkel: Bram van de Oord.
Junioren jongens enkel:  Sander Govers
Junioren meisjes enkel: Jolien van den Broeke

Gemengd dubbel: V.l.n.r.: Joke en Jan van de Oort 
en Theo en Riet van Megen

Junioren Meisjes enkel: 
Jolien van den Broeke

Bram van de Oord

Heren dubbel: V.l.n.r., staand: Marinus Spilt en Jan van Vliet. Zittend: Pieter F. de 
Koning en John Weideman.

Dames enkel:   
Elsbeth Wiersma

Junioren Jongens enkel:  
Sander Govers
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E Erelid.
 Dat werd je zo maar niet.
 We hadden er drie, Frans Govers,  
 meneer Bruggeman en Jan van  
 Vliet. Nu zijn er nog twee over van  
 het stel. Heer Bruggeman hoort  
 ons misschien wel. Maar het is  
 jammer dat hij ons niet meer ziet.

Competitiekampioenen 1979

Het eerste kampioensteam van W.T.C. Beukersweide. 
Zittend v.l.n.r.: Ria Krabshuis, Truus Koster, Margot Beekman. 

Staand v.l.n.r. Diny Eshuis, Ineke Schipper en Miep v.d. Vegte.

Het interieur van ons clubgebouw werd compleet 
door zelfwerkzaamheid ingericht. Vooral de 3 Wim-
men, Wim Gels, Wim Seinen en Wim Schinkel zijn 
avonden en nachten bezig geweest . 
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Jaaroverzicht 1980

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur
Er zijn intensieve contacten geweest 
met de gemeente Wierden. Een plus-
punt daarbij was dat onze voorzitter 
zitting heeft in de Wierdense Sportcom-
missie. Verder waren er regelmatig 
contacten met de Soweco in Almelo, de 
bouwer van ons paviljoen.
Na een moeilijke aanloopfase werden 
alle lichten op groen gezet voor de 
bouw van onze accommodatie. Vooral 
de uiterst deskundige en actieve Bouw-
commissie heeft veel nuttig en bouwbe-
sparend werk verricht.
De ruwbouw van de kleedkamers zou-
den t.z.t. door de gemeente worden 
overgenomen en afgewerkt.

Het complex is inmiddels verrijkt met 
twee gravelbanen.

Het ledental schommelt intussen rond 
de 490 leden.

Succesvol was de Beukersweide “Klaver 
4’’ verloting, dankzij de inzet van Jan 
Kassies en Joost Goldschmidt, de lote-
rijcommissie en dankzij de enthousiaste 
medewerking van vele junior- en senior-
leden. Er werd een netto bedrag bereikt 
van ƒ 10.000,-!
De deelname van de Nederlandse Lotto 
blijft schommelen rond de 60 deelne-
mers.

Het eerste lustrumfeest werd op zater-
dag 22 november 1980 gehouden in 
het nieuwe bowlingcentrum de Marke in 
Wierden. De opkomst was verheugend 
en de avond wordt als zeer geslaagd 
beschouwd.

Ook geslaagd was de eerste clubten-
nisavond voor senioren op 20 december 

1980 in de tennishal de Stouwe.

De jeugdcommissie wist, ondanks nog altijd gebrek aan accom-
modatie, weer het nodige te organiseren. Naast de bekende toer-
nooien was er een disco avond in het Anker voor de oudere jeugd 
en een bowlingmiddag voor de lagere schooljeugd.
De wintertraining voor de jeugd onder leiding van tennisleraar Jan 
Bos in de sporthal op de zaterdagochtend kende een enorme 
belangstelling.
Veel lagere schooljeugdleden ontvingen tijdens een geanimeerde 
middag in ‘n Dikken hun KNLTB vaardigheidsdiploma.

Uitnodiging eerste lustrumfeest
Voor je het weet staat de vereniging al voor haar eerste lustrum. In 
vijf jaar is er heel wat vergaderd en bereikt. Reden genoeg om het 
5 jarig bestaan te vieren!  De leden werden hiervoor uitgenodigd 
door het bestuur.

F Feesten
 Dat kunnen ze bij deze club
 1, 5, 12½, 20 en nu 25 jaar 
 bestaan. Verder opening en
 verbouwing, moet ik nog verder
 gaan?!!
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Verslag van de Bouwcommissie
In het voorjaar van 1979 zijn de plannen ten aanzien van de bouw 
van een eigen paviljoen openbaar gemaakt. In de maand augustus 
van het jaar 1980 was het al zover!
Om financiële redenen werd besloten tot een drie fasen plan:
1. een ontmoetingsruimte met keuken, bar, zitkuil en sanitairge-

deelte
2. een kleedaccommodatie met was- en doucheruimte
3. een uitkijktoren over de banen, die tevens als overkapping dient 

voor het verhoogde terras
De situatie deed zich voor dat de Soweco de uitvoering van de 
plannen aannam, waardoor de oorspronkelijke fasering niet hoefde 
worden aangehouden, maar fase 1 en 2 en de ruwbouw van fase 3 
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De Rooms Katholieke kerk, nog steeds een prima oriëntatiepunt.

In een gat in de grond op deze foto werd stiekem een fles Beerenbur-
ger verstopt voor de Soweco Boys tegen de kou.

Bouwcommissie en Soweco bekijken waar ‘de bar’ komt.

Hoogste punt bereikt dus de vlag in top en bier in de glazen.

De toren was een idee van architect Harry Bekhuis en zeer karakte-
ristiek voor die tijd. En nu nog. 
Deze toren werd in die jaren tijdens feestavonden met kaarslicht 
verlicht en verwarmd. Zeer sfeervol.
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Clubkampioenen 1980 hoogste categorie

Dames dubbel: Corry de Koomen en Ria  Hoff
Heren dubbel: Hans Groeneveld en 
 Jan van den Oord
Mixed: Elsbeth Wiersma en Gert-Jan Pleij
Dames enkel: Elsbeth Wiersma 
Heren enkel: Gert-Jan Pleij

Wist u……….
- Dat Beukersweide in 1980 een trainings- en competitiecom-

missie werd benoemd en dat die commissie later technische 
commissie werd genoemd. En dat de trainingslessen 

 werden gegeven door dhr. B. Gebben, 8 lessen op maandag-
avond kostten  ƒ 130,-.

- Dat er in 1980 plannen waren om een instructieboekje uit te 
 geven aan nieuwe leden. 
- Dat de redactie van Weidepraat in 1980 bestond uit 3 dames.
- Dat er in mei 1980 een (echt) echtparentoernooi werd georga-

niseerd en dat er toen een ingezonden brief werd ontvangen 
van een echtpaar dat zo’n toernooi kwetsend vond voor 

 andere “paren”.
- Dat de contributie in 1980 ƒ 120,00 bedroeg.
- Dat er in het clubblad bekend werd gemaakt dat het verplicht 
 was om overwegend witte tenniskleding te dragen.
- Dat in witte kleding de (vieze) transpiratievlekken bijna niet te 

zien zijn.
- Dat de mensen die vroeger de elitaire sport tennis bedreven 

niet wilden laten zien dat ook zij zweetten.
- Dat er in 1980, 14 teams meededen aan de competitie en dat 

er 3 kampioen werden.
- Dat er toen op dinsdag en zaterdag voor de competitie slechts 

4 wedstrijden per dag werden gespeeld.
- Dat het bestuur een collectieve verzekering heeft afgesloten 
 tegen schade als gevolg van deelname aan tennis in vereni-

gingsverband.
- Dat er in de hal een bus hangt die ook als ideeënbus dienst 

doet.
- Dat wij ons tijdens de competitie mochten verkleden in de 
 inmiddels afgebroken boerderij ’n Dikken.
- Dat de 2 gravelbanen op 6 augustus 1980 in gebruik zijn 
 genomen en dat de wachtlijst toen helemaal leeg was.
- Dat de eerste maanden helaas alleen junioren die gravelbanen 

mochten 
 gebruiken.
- Dat bij direct gebruik door senioren nieuwe gravelbanen snel 

beschadigd zijn.
- Dat wij al in 1980 ‘s winters de z.g. tennis-inn bij de Stouwe 
 hielden.
- Dat er in 1980 ruim 60 mensen meededen aan de ladder.
- Dat er toen zelfs een zomer- en winterladder was.
- Dat er in 1980 een tennisser met de voornaam Jan “Flying 

Jan” werd genoemd.
- Dat in Nederland in 1965, 69.000 mensen aan tennis deden en 

dat het er in 1980 al 467.000 waren.

Ria Hoff en Corry de Koomen

Jan van de Oord en Hans Groeneveld 
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Gert Jan Pleij en Elsbeth Wiersma Jeugdclubkampioenschappen 1980. 
V.l.n.r.: Irving Seinen, Sander Govers, Ellen Eshuis, Vincent 
Schinkel, Robbert van Vliet, Margot Govers, Caroline v.d. Vegt 
en Jolien v.d. Broeke.

Dames team 2, klasse 5F. 
Staand: Corry Kooij (de Koomen), Minie Grobben (Groot Altink), Lineke 
Luigies, Dagmar Roetert Steenbrugge (Schultz). Zittend: Ria Hoff en 
Martha de Koning.

Dames team 3, klasse 5G. 
Staand: Quirin van Vliet, Trudy Govers, Renate Heutink, Paula 
de Keyzer, Kitty Schinkel en Pauline Kaptein.

Competitiekampioenen 1980
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Jaaroverzicht 1981

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag 1981
Er wordt een Technische Commissie 
benoemd. In de eerste T.C. hadden zit-
ting: Ineke Schipper, Peter Tollenaar, 
Henk Siemerink, Rein Prins, Theo van 
Megen.
Er wordt tevens een beheerscommissie en 
activiteitencommissie in het leven geroe-
pen.

Voor de competitie zijn 70 dozen ballen 
gebruikt.

In het najaar werd een ledenwerfactie ge-
houden onder de jeugd met als resultaat 
meer dan 100 nieuwe jeugdleden.

De redactie van de Weidepraat heeft dit 
jaar de beschikking gekregen over een 
prachtige typemachine. In 1981 zijn ze-
ven clubbladen uitgebracht.

Opening van het paviljoen
De topper van dit seizoen is de realisatie 
van ons eigen paviljoen. Voor dit jaar de 
grootste kampioen!

Op 12 december werd ons paviljoen 
officieel geopend. De officiële opening 
werd verricht door burgemeester Lieuwen 
en wethouder van de gemeente Wierden 
de heer Buitenweg. De heer Buitenweg 
had de eer het lint door te knippen.

Het rode lint dat moest worden doorgeknipt maakte 
dat het gebouw als een kerstcadeautje verpakt 
leek.

Het toenmalige Bestuur. V.l.n.r. Frans Govers, Ria Brand, Renate Heutink, Jan van 
Vliet, Julie Wilbers en Rein Prins (penningmeester Piet Wiersma en Wim Seinen 
ontbreken op deze foto).

En ……. de pers was ook aanwezig.

Het was ijzig koud, een reden om niet lang te speechen en gauw 
een warme plek binnen op te zoeken. De genodigden werden 
ontvangen met een glas glühwein.

Burgemeester 
Lieuwen en 
voorzitter Frans 
Govers
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Het werd een gezellige receptie met de 
nodige toespraken, maar om 13.30 uur 
werd hier een einde aan gemaakt om het 
knalfeest voor te bereiden.

‘s Avonds werden de gasten ontvangen 
ook ontvangen met glühwein om ieder-
een wat op te warmen. 
Het werd een fantastisch feest met een 
diskjockey voor de muziek en diverse 
creatieve bijdragen in de vorm van sket-
ches en liedjes, alsmede een 
komische act van Gerard Hoff die veel 
bijval oogstte.

Om 1.30 uur was het tijdstip aangebro-
ken het feest te beëindigen. 

Ons bleef de zoete herinnering aan een 
grandioos feest...

Een korte impressie:

Het inpakken van het clubgebouw met rood doek door Rob Redeker en Rein Prins 
van de feestcommissie. 

Ceremoniemeester Bert 
van Leersum met Bur-
gemeester Lieuwen.

Trainer Jan Schipper, 
ons aller hoop op beter 
tennis.
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Julie Wilbers en Rein Prins Hennie Krake en Romir en Gerrit Lankamp

Annie Lenderink, Annie Gels en Marga Jansen Johan te Wierik, Christien en Dinand Marsman

Renate Heutink, Bertus Heutink en Frans Govers Gartje van Wijngaarden, Joke Sutherland en Marijke Jagt

Ellen Eshuis 
en Irving 
Seinen

Plezier genoeg 
in ons “Bruin-
cafe”.
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Wietse van Baaren

Wim Schinkel

In 1981 werd gestart 
met volle (verkoop-) 
capaciteit in het nieu-
we paviljoen. Wietse 
van Baaren was in die 
beginjaren een be-
langrijk man waar het 
ging om de 
inkoop van de beno-
digde (fris)dranken, 
snoep en andere 
etenswaren.

Later werd dit overge-
nomen door o.a. Wim 
Schinkel (enkele ja-
ren), Annie Lenderink 
(14 jaar) en in dit jaar 
2000 zijn deze inkoop-
activiteiten inmiddels 
overgedragen aan 
Tea Koopman en Ria 
te Wierik.

Het nieuwe paviljoen en de 
inkoop

Annie Lenderink Ria te Wierik

Tea Koopman

G Gezondheid en Geluk.
 Tennissen bij onze W.T.C. en
 beiden kunnen bijna niet meer
 stuk.

Wist u……….
- Dat in 1981 Jan Schipper onze trainer werd en dat hij de opvol-

ger was van Jan Bos.
- Dat de KRT vroeger toernooicommissie heette.
- Dat er in 1981 verlaagde consumptieprijzen werden gehan-

teerd tijdens het openingstoernooi.
- Dat wij in 1981 430 leden voor 6 banen hadden en geen 

wachtlijst.
- Dat een aantal bestuursvergaderingen, totdat ons clubhuis 

klaar was, in de sporthal werden gehouden.
- Dat op 12 december 1981 ons clubhuis officieel werd geopend 

en dat ook toen al werd nagedacht over verplichte bardienst.
- Dat in 1981 deelname aan de clubkampioenschappen ƒ 3,50 

p.p. kostte.
- Dat t/m 1981 deelname aan de competitie gratis was.
- Dat er in 1981, 19 teams meededen aan de competitie en dat 

er dat jaar 4 teams kampioen werden.
- Dat er toen speciale competitietraining werd gegeven in de 

sporthal.
- Dat ons kunstgras toen bestond uit polypropyleenvezels en dat 

de poolhoogte 19 mm was.
- Dat het kunstgras NIET mag worden bespeeld als er sneeuw 

of ijzel op ligt.

Clubkampioenen 1981 hoogste categorie

Damesdubbel:  Joke van de Oord en  
 Caroline van de Vegt.
Herendubbel:  Thedo Tuinstra en  
 Jan Schoenmaker.
Mixed:  Elsbeth Wiersma en  
 Gert Jan Pleij.
Dames enkel:  Elsbeth Wiersma.
Heren enkel:  Thedo Tuinstra.
Junioren jongens enkel:  Sander Govers.
Junioren meisjes enkel:  Caroline van de Vegt.
Junioren jongens enkel t/m 15 jaar:  Erwin Tollenaar.
Junioren meisjes enkel t/m 15 jaar:  Marleen van ’t Veer
Junioren jongens dubbel: Robbert van Vliet en  
 Vincent Schinkel.
Junioren jongens dubbel t/m 15 jaar: Maarten Hoff en  
 Erik Jansen.
Junioren meisjes dubbel: Lonneke Grobben en 
 Margriet van Loevezijn.
Junioren mixed: Monique Posma en 
 Maarten Hoff.
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Junioren jongens t/m 15 jaar: 
Erwin Tollenaar

Junioren jongens: Sander GoversJunioren meisjes t/m 15 jaar: Marleen van 
’t Veer

Junioren meisjes enkel: Caroline van 
de Vegt

Junioren jongens dubbel: Maarten Hoff en Erik Jansen

Clubkampioenen 1981 
hoogste categorie
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Junioren dubbel : Robbert van Vliet en Vincent Schinkel

Junioren mixed: Monique Posma en Maarten Hoff.

Junioren meisjes dubbel:  
Lonneke Grobben en Margriet van Loevezijn.

Competitiekampioenen 1981

Jongens t/m 17 jaar. 
Staand: 

Irving Seinen, Jean 
Pierre Thöni en Erik 
Jansen. Zittend: 
Erwin Tollenaar en 
Sander Govers.

Meisjes t/m 17 jaar. 
Staand: 

Ingeborg Nu-
wenhof, Monique 
Posma en Inge 
Beekman. Zittend: 
Caroline van de 
Vegt.

Heren team 1  5e 
klasse. Staand: 

Alex Olthof, Henk 
Siemerink en Hans 
Govers. Zittend: 
Gert Jan Pleij en 
Hans Groeneveld.

Dames team 2  4e 
klasse. Staand: 

Quirin van Vliet, 
Trudy Govers, 
Renate Heutink 
en Paula de 
Keyzer. Zittend: 
Kitty Schinkel en 
Paulien Kaptein.
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Jaaroverzicht 1982

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur
Door de algemene ledenvergadering 
werd het bestuur als volgt samengesteld:

Frans Govers  voorzitter
Jan van Vliet  secretaris
Piet Wiersma  penningmeester
Rein Prins  lid
Ria Brand  lid
Wim Seinen  lid
Renate Heutink  lid

Op 3 januari 1982 werd in het clubge-
bouw van 15.00 tot 17.00 uur een nieuw-
jaarsreceptie gehouden, waarbij de junio-
ren ook welkom waren.
Op 19 januari 1982 werd de algemene 
ledenvergadering gehouden in ons eigen 
clubgebouw. Er waren 61 leden aanwe-
zig.
In de zomer van 1982 speelden 27 teams 
competitie en werden er maar liefst 16 
kampioen. Een fantastisch record.

Competitie
De Beukersweide laat van zich horen in 
het competitiegebeuren! Veel deelne-
mende teams én winnende teams.
Maar in 1982 is één team een aparte 
vermelding waard, het zogenaamde 
‘punten-pils’ team. Zij wonnen alle zes 
wedstrijden met 5 – 0, behaalden daar-
mee een uniek record van 30 punten en 
zijn gepromoveerd.

Wist u………
- Dat voor de competitie in 1982 ƒ 15,- p.p. moest worden be-

taald.
- Dat er toen 27 teams competitie speelden en 16 teams kampi-

oen werden.
- Dat vanaf 1982, 5 i.p.v. 4 wedstrijden per dag werden ge-

speeld.
- Dat toen in poules van 4 werd gespeeld en er dus 3 uit- en 3 

thuiswedstrijden werden gespeeld.
- Dat al na 3 wedstrijden bekend was wie kampioen zou worden.
- Dat een herenteam  in 1982 alles won en dus met 30 tegen 0 

punten kampioen werd.
- Dat de contributie dat jaar ƒ 140,00 was.
- Dat er elke zaterdagmorgen een uur getrimd kon worden in het 

Vossebos.
- Dat Beukersweide in 1982 550 leden had

Clubkampioenen 1982 hoogste categorie
Damesdubbel:  Joke van de Oord en Caroline van de 
Vegt.
Herendubbel:  Hans Groeneveld en Erik Posma.
Mixed:  Elsbeth Wiersma en Gert Jan Pleij.
Dames enkel:  Monique Posma.
Heren enkel:  Hans Groeneveld.
Junioren jongens enkel:  Sander Govers.
Junioren meisjes enkel:  Caroline van de Vegt.

Heren team 6, klasse 6, alias het ‘punten – pils’ team: 
Staand: Jaap Nuwenhof, Jan Posma (aanvoerder) en Ben v.d.Vegt. Zittend: Jan 
Kassies en Wil Draper.

H Helpen
 Vele handen maken licht werk.
 Daarin zijn wij bij Beukersweide
 bijzonder sterk.
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Competitiekampioenen 1982

Basisschooljeugd

Dames team 4, klasse 5.  
Staand: Diny Heyt, Ellen Zuyderduyn en Paulien de Keyzer. 
Zittend: Trudy Govers en Julie Wilbers.

Gemengd team 1, klasse 5. Ellen Eshuis, Robbert van Vliet, Vincent 
Schinkel en Joke van de Oord.

Dames team 3, klasse 4.  
Staand: Minie Grobben (Hoog Altink) en Ria Hoff.  
Zittend: Corry de Koomen, Martha de Koning en Lineke Luigies.

Jeroen Keyzer

Lourien
Lenderink

Lennart
Bos

Jos
Tollenaar

Nicole Lender-
ink
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Gemengd team 2, klasse 5. Rie Krabshuis, Harm 
van ’t Veer, Roel van ’t Veer en Jan Schoenmaker.

Heren team 3, klasse 5. Herman Lagcher, Hans 
Jansen, Wim Gels en Wietse van Baaren.

Heren team 2, klasse 5 (gepromoveerd). Jan van 
Vliet, John Mc Enroe (speciaal aanwezig voor deze 
foto), John Weideman en Jan Lenderink

Jongens t/m 17 jaar. Jean Pierre Thöni, Ronald Bar-
kel, Eric Posma, Martin Nuwenhof, Maarten Hoff.

Meisjes t/m 17 jaar

Dames team 1, klasse 4 (gepromoveerd). Staand: Tonny Tusveld, Resie Huijgens 
en Agnes v.d. Water. Zittend: Dini Keyzer en Ellen Zuyderduyn.

Kampioen juniorenklasse.  
Van boven naar beneden: Sander 
Govers, Ingeborg Nuwenhof, Erwin Tol-
lenaar en Caroline van de Vegt. 
Dit team behaalde ook geweldig succes 
op landelijk niveau (zie het krantenknip-
sel hiernaast).
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Heren team 1, klasse 4 (gepromoveerd).  
Gert Jan Pley, Hans Govers, Hans Groeneveld en 
Jan Bos.

Dames team 5, klasse 5. Annie Gels, Marga Jan-
sen, Margot Beekman en Anja Tollenaar.

Beukersweide heren 5, het all-star team op weg naar het 
Eikeltje...

Als u de foto (linksonder) bekijkt, dan ziet u een stel keurige zaken-
lui in tennistenue.
Alhoewel keurig, dit kampioensteam was zeer berucht in de regio. 
Niet vanwege het 
fantastische tennis, maar meer vanwege het gezellig samenzijn na 
afloop.
Vele tegenstanders waren vooraf geïmponeerd door onze reputa-
tie, zodat het winnen voor ons een vanzelfsprekendheid was.

Zo was elke competitie-zaterdag een dagje uit. Vroeg weg en zeer 
laat thuis, was het motto.
Al fluitend en zingend gingen wij onderweg, genietend van het 
jonge voorjaarsgroen. Al wuivend en groetend naar alles wat los en 
vast stond langs de weg.
Een voorpret die nog wat beloofde voor die dag. 
In dit verhaal gingen we richting ‘t westen, richting Olst.
Daar aangekomen kregen we maar liefst 5 banen tot onze beschik-
king, maar helaas we waren maar met z’n vieren. Op 3 banen 
bonden we tegelijk de strijd aan. Wie het eerst klaar was werd 
beloond met extra pils. Ondanks deze stimulans werd het toch nog 
erg laat. 
Dat lag niet aan de tegenstander of aan de straffe tegenwind. Maar 
aan een niet geplande ‘korte‘ tussenstop op de weg terug naar 
Wierden.

Op een idyllisch plekje, half verscholen tussen het frisse groen, lag 
daar middenin het weidse land....café het Eikeltje. Alsof het aan de 
naam lag, we vlogen er als magneten op af.
Bas en de beide Wimmen streden om de eerste bestelling te 
mogen doen.
De vermoeidheid van de strijd in Olst snel vergetend lieten we het 
ons goed smaken; bier met 
patat en nog wel geserveerd door een beeldschoon blondje. Zij 
riep geen enkele associatie met 
de cafénaam op. Waarom zo’n vrouwtje daar dan gaat werken valt 
niet meer te achterhalen. 
Deze vreemde combinatie in een dergelijke uitspanning en met 
zo’n bijzondere naam deed ons de tijd en het thuisfront voor even 
vergeten.

Later hebben we vernomen dat de technische commissie veel ver-
zoeken heeft gekregen van andere teams om ook in Olst te mogen 
spelen.

Rob Redeker

Heren team 5, klasse 6.  
Wim Schinkel, Rob Redeker, Bas Keyzer en Wim 
Seinen (liggend). 
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Jaaroverzicht 1983

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Namens het bestuur van W.T.C. Beu-
kersweide werden op 1 maart alle basis-
scholen in Wierden aangeschreven. De 
inhoud van de brief luidde als volgt:

Wellicht kloppen wij op een wat ongebrui-
kelijke manier bij u aan om u mededeling 
te doen van de geboorte van een nieuw 
initiatief. Zoals u bekent zal zijn is tennis 
de snelst groeiende sport in ons land, zo 
ook in onze gemeente Wierden, met nu 
al ruim duizend actievelingen. 
Om onze jeugd spelenderwijs en zonder 
teveel verplichtingen daar ook eens ken-
nis mee te laten maken, is bij ons het 
idee minioren-tennis ontstaan. Dit alles 
vindt plaats onder leiding van onze gedi-
plomeerde tennisleraar dhr. J. Schipper. 
Daar wij t.a.v. sportpromotie onder onze 
jeugd toch op één lijn zitten, nemen wij 
de vrijheid uw medewerking te vragen de 
genoemde informatie onder de aandacht 
van de kinderen te brengen.
Voor vragen, suggesties, op- of aanmer-
kingen van uw kant staan wij altijd open, 
ook om b.v. in klassikaal verband ons 
tennispark (tegenover het station) eens 
te bezoeken.

Inmiddels verblijft, namens het bestuur, 
met vriendelijke groet,
Hoogachtend, 
J.A. van Vliet

Succesvol jeugdteam in competitie 1983

In het jaar 1983 speelde een jeugdteam van Beukersweide in de 
hoogste klasse van Nederland.
Dat team bestond uit : Marleen van Blanken, Ellen Weegink, Martin 
Nuwenhof en Erwin Tollenaar.
Aan mij de eer om dat team te begeleiden en te coachen en dat 
heb ik met zeer veel genoegen gedaan.
Het prettige was, dat je ook eens een beroep kon doen op de be-
reidwilligheid van anderen. 
Zo moesten we een uitwedstrijd spelen in Zuidwolde. Er wilden wat 
familieleden mee, dus was mijn auto te klein. Een telefoontje naar 
de familie Heutink was voldoende om de beschikking te krijgen 
over een personeelsbusje! (Moest wel ’s zondagsmorgens gehaald 
worden in Vriezenveen).
In Zuidwolde werden we kampioen en zo waren er nog 3 andere 
teams in Nederland kampioen geworden.
Dit resulteerde in een finaleweekend in het Limburgse Blerick. 
Daar we geen hotelaccommodatie vergoed kregen en toevallig alle 
ouders van onze teamleden over een caravan beschikten, trokken 
we in vakantiestemming naar een camping in Blerick. Het werd een 
prachtig weekend met hoogstaande en spannende wedstrijden. Ik 
weet nog dat Ellen in een single met 1 set en 5-2 achterstond.  Bij 
de wissel heb ik op haar ingepraat en haar gezegd dat zij veel be-
ter was dan haar tegenstandster, al was die nog zo arrogant.
Het spel werd hervat, Ellen leek vleugels te hebben gekregen en 
ze besliste de partij in haar voordeel!
Dat wij niet gewend waren op een dergelijk niveau te opereren 
werd b.v. duidelijk door het kledinggedrag.
Het was heel normaal in die tijd om een T-shirt met opdruk te dra-
gen tijdens de wedstrijden. Dat was daar echter ten strengste ver-
boden. Aangezien sommige van onze spelers niet anders bij zich 
hadden, mochten ze bij gratie hun T-shirt binnenste-buiten dragen. 
We werden ’s zondags ook nog blij verrast door de komst van onze 
voorzitter, de heer Frans Govers!
Het eindresultaat van het weekend was dat we als tweede van Ne-
derland eindigden.

Frans trakteerde ons 
namens de vereni-
ging en we trokken 
met een voldaan 
gevoel weer richting 
Twente, waar we 
in ons clubgebouw 
nogmaals in de bloe-
metjes werden gezet 
en getrakteerd op 
diverse lekkernijen.

Peter Tollenaar

Jeugd gemengd team 1, klasse 1, 2e van Nederland. Staand: Erwin Tollenaar en 
Ellen Weegink. Zittend: Martin Nuwenhof en Marleen van Blanken.

I IQ
 Daar moet je toch in zekere    
 mate over beschikken. 
 Want anders kun je het niet 
 flikken om zonder label of zelfs
 geen lid te gaan tennissen bij 
 een club die met een wachtlijst
 zit.



41

Jubileumboek
25 jaar Tennis Club Beukersweide

Wist u……….
- Dat er in 1983, 33 teams competitie speelden en dat er 6 

teams kampioen werden.
- Dat een jeugd mixteam in 1983, 2e van Nederland werd en dat 

dat voor Beukersweide en Wierden een buitengewone presta-
tie was.

- Dat het introductielabel eerst gastlabel genoemd werd.
- Dat zo’n label voor senioren toen ƒ 10,- kostte.
- Dat ƒ 5,- daarvan statiegeld was.
- Dat de baanverlichting gedurende een aantal winters i.v.m. 

energiebesparing in december, januari en februari niet mocht 
branden.

- Dat de binnenbanen van de Stouwe in de herfst van 1983 
voorzien werden van tapijt.

- Dat er in 1983 werd ingebroken in ons clubhuis en dat de 
schade maar ƒ 20,00 was.

Clubkampioenen 1983 hoogste categorie

Damesdubbel:  Marleen van Blanken en  
 Ellen Weegink.
Herendubbel:  Fred Scharphof en Erwin Tollenaar.
Mixed:  Marleen van Blanken en  
 Fred Scharphof.
Dames enkel:  Marleen van Blanken.
Heren enkel:  Fred Scharphof.
Junioren jongens enkel:  André Jansen.
Junioren meisjes enkel:  Marleen van Blanken.

Competitiekampioenen 1983

Jeugd gemengd team 2, klasse 3. Erik Jansen, 
Anouk Lagcher, Lonneke Grobben en Ronnie 
Nuwenhof.

Jeugd gemengd team 2, klasse 6. Monique Posma, 
Inge Beekman, Irving Seinen, en Maarten Hoff 
(zittend).

Dames team 1, klasse 3 (gepromoveerd). 
Staand: Corry de Koomen en Netty Verspaget. 
Zittend: Ria Hoff en Renate Heutink.

Dames team 4, 
klasse 5 (gepromo-
veerd).  
Ans Lagcher, 
Truus Koster, Julie 
Wilbers, Anja Tol-
lenaar en Anneke 
Kuysten (vooraan).

Heren team 1, klasse 
3 (gepromoveerd).  
Hans Groeneveld, 
Sander Govers, Jan 
Schipper en Gert Jan 
Pleij.
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Woord van onze tweede voorzitter Jan van Vliet

Periode 1984 t/m 1987
Het zoveelste telefoontje die dag. “Goe-
denavond met Jan van Vliet”. Andere 
kant: “Hoi Jan, met Jos Kruiper uit 
Wierden”. Beukersweide bestaat volgend 
jaar 25 jaar en het leek ons als Weide-
praatredactie een leuk idee om de oud-
voorzitters de gelegenheid te geven nog 
eens een voorwoord te schrijven voor 
ons clubblad, maar de kopie wel graag 
binnen 3 weken opsturen. Jos vroeg het 
uiteraard allemaal veel vriendelijker en 
mijn antwoord kon niet anders zijn dan 
oké. 

Nou werkt een deadline bij mij altijd adre-
nalineverhogend wat ik nog wel weet 
van de toch best vele stukjes die ik in het 
verleden mocht schrijven voor ons veel 
geprezen clubblad de Weidepraat. 
Alweer 25 jaar! Ik prijs mij nog altijd 
gelukkig aan de wieg te hebben gestaan 
van deze inmiddels dik volwassen 
vereniging. Dan ben je snel geneigd 
nostalgisch terug te blikken naar de 
beginperiode. Startend in 1975 met 2 
hardcourt Matecobanen en nul komma 
nul accommodatie. Hoewel, we hadden 
een heuse dug-out die riant plek bood 
aan zo’n 5 à 6 personen, afhankelijk van 
de maten van onze leden.
De snelsten konden bij een plotselinge 
regenbui dan ook enigszins droog blijven 
en meegebrachte koffie, koeken, hapjes 
e.d. waren Michelinsterren waardig. 

Da’s leuk voor even, we verdubbelden 
alras onze baancapaciteit en huurden 
voor een prikje een grote sta-unit van 
de fa. Grobben omdat wij via de KNLTB-
com-petitie de omgeving toch graag 
wilden laten zien dat wij in Wierden een 
best bal-letje konden slaan. Weliswaar 
geen douchegelegenheid maar Rein had 
wel wat met onze toenmalige buren in de 
inmiddels afgebrande boerderij geregeld. 
De nodige vergaderingen hielden we in 
het ook niet meer aanwezige Hotel de 
Zwaan en later in de Sporthal. Apentrots 
waren we toen Soweco een heus eigen 
clubgebouw had gebouwd en onze ten-
niswereld kon niet meer stuk met ook 
nog eens 2 banen erbij.

Zuinig beleid van adequate penning-
meesters heeft Beukersweide tot een 
financieel oergezonde club gemaakt en 
zeer zeker meetellend in de verre regio. 

Ik zie u glimlachen bij al deze opsommingen uit het verleden en ik 
hoor u vragen naar het meest markante feit in de Beukersweide 
historie.
Dat zijn voor mij niet eens de sportieve hoogtepunten, behaalde 
kampioenschappen of gezellige toernooien, hoe belangrijk die ook 
voor een vereniging zijn. Voor mij was het met stip de saamhorig-
heid in onze club met de belangenloze inzet van zeer vele leden. 

U vindt dit misschien allemaal heel gewoon maar mijn voelhorens 
registeren bij bijna alle verenigingen een chronisch gebrek aan ka-
der en vrijwillig(st)ers. Het is toch van de zotte dat een voetbalver-
eniging uit Almelo, met meer dan 1000 leden, al een jaar op zoek 
is naar een voorzitter. Het zal wel een teken destijds zijn maar ik 
zal er niet aan wennen. 

Daarom blijf ik, als trots erelid, houden van Beukersweide en hoop 
dat de club, in een inmiddels riant verbouwde accommodatie, een 
thuishaven mag blijven van diegenen die de mooie tennissport een 
warm hart toedragen.

Gefeliciteerd allen met deze mijlpaal.

Jan van Vliet,
erelid
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Jaaroverzicht 1984

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Jan van Vliet  voorzitter
Julie Wilbers  secretaris
Piet Wiersma  penningmeester
Rein Prins  lid
Herman Lagcher lid
Wim Seinen  lid
Renate Heutink  lid

In de jaarvergadering van 13 januari 

1984 draagt Frans Govers het voorzitter-
schap over aan Jan van Vliet. De nieuwe 
voorzitter neemt afscheid van de oud-
voorzitter met het aanbieden van een 
oorkonde en de mededeling dat de 
hr. F. Govers voortaan erelid is, aan-
gezien hij als pionier de eerste jaren zeer 
veel werk heeft verricht. 
Ria Brand wordt opgevolgd door Herman 
Lagcher als voorzitter van de jeugdcom-
missie. Ook Ria wordt door de voor-zitter 
bedankt met een cadeau voor het werk 
dat zij heeft verricht.

Op 7 juni 1984 werd de “Tenniscombina-
tie Oost-Nederland” officieus opgericht, 
nadat de statuten en het huishoudelijk 
reglement door de KNLTB waren goed-
gekeurd en de akte van oprichting bij de 
notaris was gepasseerd.

Als bestuur van de tenniscombinatie zijn 

Julie Wilbers Herman Lagcher

benoemd:
M. Prins, voorzitter
T. van Megen, secretaris
J. Lenderink, penningmeester
L.J. Bruins, lid public relations
L. Dubbers, lid technische zaken

Aan de tenniscombinatie nemen de 
volgende verenigingen deel:
Tennisvereniging De Bosbaan (Vroomshoop);
Tennisclub Vroomshoop;
Tennisclub Vriezenveen;
Tennisvereniging De Stouwe (Wierden);
Tennisvereniging Beukersweide (Wierden);
Tennisvereniging Luctor et Emergo (Almelo).
Met de training van de speelsters/spelers in de tenniscombinatie 
zal worden begonnen in oktober 1984. In april 1985 werd met 2 
gemeng-de teams deelgenomen aan de zondagscompetitie.
De speelsters/spelers die voor Beukersweide in aanmerking kwa-
men voor de voorselectie van de Tenniscombinatie Oost-Neder-
land:
Lonneke Grobben, André Jansen, Erik Posma, Sander Govers, 
Hans Groenveld.

Op 12 september 1984 vindt er een buitengewone ledenvergade-
ring plaats, omdat de KNLTB voor alle tennisverenigingen een sta-
tutenwijziging voorschrijft.
Om 20.00 uur is bij de opening van de vergadering niet het vereis-
te quotum aan leden aanwezig. De heropening van de vergadering 
vindt om die reden om 20.30 uur plaats.

Theo van Megen stelt een winterlidmaatschap voor. Dit lidmaat-
schap wordt hetzelfde jaar nog ingevoerd.

Op 24 november was er opnieuw een feestavond in ons clubge-
bouw.

J De J van onze Jeugd.
 Die groeit als kool tot op heden
 Maar ook van broeder Jan onze
 goede buur uit het verleden.

Wist u……….
- Dat in 1984 ook in Overijssel de onderverdeling van D1, D2 en 

C1 en C2 werd ingevoerd.
- Dat toen ook de regel kwam dat alle competitiespelers mini-

maal D2 moesten zijn.
- Dat er dat jaar ook een activiteitencommissie in het leven werd 

geroepen.
- Dat die een vroege vogeltoernooi om 04.00 uur wilde laten 

beginnen en dat dat mooi niet doorging.
- Dat toen ook een regel was dat bij regen de netten moesten 

worden opgebonden.
- Dat de jeugdcommissie in 1984 met het idee kwam de jeugd 

een z.g. noaberscup te laten spelen en dat er wegens groot 
succes ook een noaberscup voor senioren kwam.

- Dat in 1984 34 teams kampioen werden.
- Dat t/m 1984 het team met de meeste punten kampioen was 

en dat het dus kon gebeuren dat je maar als tweede of zelfs 
derde eindigde, terwijl je toch van iedereen had gewonnen.
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Clubkampioenen 1984 hoogste categorie

Damesdubbel:  Renate Heutink en Ineke Schipper.
Herendubbel:  Sander Govers en 
 Hans Groeneveld.
Mixed:  Margriet van Loevezijn en  
 Thedo Tuinstra.
Dames enkel:  Lonneke Grobben.
Heren enkel:  Hans Groeneveld.
Junioren jongens enkel:  Erik Posma.
Junioren meisjes enkel:  Margriet van Loevezijn.
Junioren jongens dubbel: Ronnie Nuwenhof en Erik Posma

Competitiekampioenen 1984

Gemengd team 1, klasse 5. Joke van de Oord, 
Ellen Eshuis, Vincent Schinkel en Erwin Tollenaar 
(zittend).

Gemengd team 3, klasse 6. Maarten Hoff, Inge-
borg Nuwenhof, Inge Beekman en Irving Seinen 
(zittend).

Jongens t/m 15 jaar, klasse 1. Staand: Jos Tol-
lenaar en Melvin Redeker. Zittend: Barry Nuwenhof 
en Lennart Bos.

Dames team 1, klasse 2 (gepromo-
veerd).  
Renate Heutink, Ria Hoff, Corry de 
Koomen en Netty Verspaget.

Dames team 6, klasse 5 (gepromoveerd).  
Staand: Hannie Hardiek (Rotting), Rie van 
Loevezijn en  
Marga Bos.  Zittend: Paulien Nuwenhof 
en Femmy Venema.

Heren team 1, klasse 2 (gepromo-
veerd).  
Gert Jan Pleij, Jan Schipper, Sander 
Govers en Hans Groeneveld

Heren team 7, klasse 6 (gepromo-
veerd). Staand: Gerard Harbers, Ton 
Leyte en Ton Meijer Zittend: Benno 
Siers en Harm van ’t Veer.

Heren team 2, klasse 4 (gepromoveerd). 
Alex Olthuis, Jan Schoenmaker, Herman 
Lagcher, Jan Lenderink en Jan Bos (zit-
tend).
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Jaaroverzicht 1985

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Jan van Vliet voorzitter
Julie Wilbers  secretaris
Piet Wiersma  penningmeester
Rein Prins  lid
Herman Lagcher  lid
Wim Seinen  lid
Renate Heutink  lid

Op 4 november 1984 bestaat Beukers-
weide 10 jaar!

Tien jaar Beukersweide “een decennium” 
zo waar, bekeken en belicht door uw ei-
gen Thomasvaer.

De oprichting.
Een informatie avond in “Het 
Anker”georganiseerd door B&W, vooruit 
dacht Thomasvaer en neem je Philips 
vrienden mee. 
Velen waren gekomen naar die grote 
zaal, wij waren de vertegenwoordigers 
van ”Jan Modaal”.
Onze doelstelling was “TENNIS” te halen  
uit de hoek, van de “Witte boorden” en de 
Witte broek.
Was uw Thomasvaer een man van het 
“eerste uur”, tot zijn verbazing rolde hij 
ook nog in het “bestuur”.

Het bestuur.
Ja, wie waren dat nu de pioniers van ten-
nisclub “WTC”, luistert u maar even met 
mij mee.
Daar hadden we onze Albert Keyzer de 
man van de “Keyzerbitter” bij hotel de 
Zwaan, na een bestuursvergadering had 
Krommendijk “Hem” al koud staan.
Verder de eerste secretaris ook al een 
Albert Leyenhorst, tennissen kon hij ech-
ter niet de “brave borst”.

K Kantine.
 Zo heet dat eet en drink geval
 bij S.V.W.Z., Omhoog, Wierden,
 kortom de voetbal.
 Wij noemen het echter onze
 “baromzet”.
 Hij wil er niet aan, maar Erik, de
 winst is goed voor een toupet.

Dan natuurlijk onze eerste en enige “erelid”, Frans Govers de voor-
zitter, een man met een uitzonderlijke “snit”.
Dan hadden we ook figuren voor de lol en de gein, ik denk aan Ou-
debevelsborg en onze Joke Borghstein.
Het meest is mij nog steeds bevallen, afscheid van Joke en de trak-
tatie van Renate’s “heisse ballen”.
Nu maken we even een sprong van bijna 10 jaar, en wat zien we nu 
nog bij elkaar. 
Twee mensen van het allereerste begin, hebben nu nog steeds de 
energie en de zin.
Om met onze club verder te gaan, u mag daar wel eens in deze tijd 
van “het individu” stil bij blijven staan.
Want echt het kost “Kostbare vrije tijd” vergeet dat niet, hulde aan 
Wim Seinen en onze voorzitter Jan van Vliet.

De training.
Wist u dat in de notulen van de bestuursvergadering van 
22-12-1975 een naam van een trainer werd genoemd, die nu alom 
in de regio wordt geroemd.
Ene “Scharfhorst” uit Vriezenveen vertegenwoordiger van “Ormet” 
wilde zich gaan toeleggen op het spelletje “bal over net”.
Niemand had ooit van de man gehoord, dus werden er andere 
bronnen aangeboord.
Wij hebben er in het begin heel wat versleten, een paar zal ik ech-
ter nooit vergeten.
Daar was ene Rolf met een kalf van een hond, uw Thomasvaer 
scheet zeven kleuren stront als hij voor de poort stond.
De dames liepen echter met hem weg “een bink met krullen op de 
borst”, de beloning voor de hond een lekker stukje worst.
Dan hadden we ook nog die oude veteraan met zonnehoed, ook 
die lag bij de wat “oudere dames” bijzonder goed.
U raadt het al het was onze heer Bos, “prachtig dames” en hij 
slijmde er lustig op los.
Nu nog zomaar wat namen: Bert Gebben, Paul Scholte op Reimer 
en Anton Kleinrobbenhaar, tot slot onze Jan Schipper nu al weer 
bijna 5 jaar.

De banen.
Begonnen in 1976 met twee kunststofbanen en veel leden, waren 
we uiteraard niet tevreden. 
Snel kwamen er dan ook twee banen bij (1978) was het toen, en 
ook zette B&W voor “licht op 2 banen” het sein op groen.
Wat was dat een probleem met het licht aan en sluiten, wie ging ‘s 
avonds om elf uur nu nog naar buiten.
Gelukkig hadden we Geertruida onze “lichtfee”, die gaf je de sleu-
tel gewoon mee.
1980 werd een historisch jaar, ons park was met de aanleg van 
twee gravelbanen klaar. Toen konden we ons op iets anders gaan 
bezinnen, de verwezenlijking van een “eigen home” kon beginnen.

De accommodatie.
Jongens wat was dat een behelpen in het begin, een bouwkeet, 
een dug-out overal kropen we onder en in.
In 1979 starten we met de competitie dus we moesten gastheer 
spelen, ik hoor Frans nog de taken verdelen.
Rein jij bent een “Broeder van de kerk”, Youth for Christ onze bu-
ren dat is jou werk.
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Voor uit ik ging op bezoek bij “broeder 
Jan”, en vroeg of wij mochten “plassen” en 
bij regen koffiedrinken uit onze eigen kan.
Geen probleem en tot de dag van van-
daag geldt nog steeds de spreuk die goud 
verdient, een goede buur is beter dan een 
verre vriend. Nu hebben we mag ik wel 
zeggen een van de mooiste “Homes” in 
de regio, maar de charme van het begin 
mis ik toch zo. Toch kunnen we daar best 
met z’n allen wat aan doen, probeer terug 
te halen “de sfeer van toen”. 

De resultaten.
Wat hebben we in die 10 jaar aan hoog-
tepunten beleefd, nu toch wel een paar 
feiten die te schrijven geeft.
Eerste klas voor de Heren 1 op zaterdag, 
eerste klas voor de Dames 1 op dinsdag, 
alleen de zondag is nog niet daar waar 
het wezen mag. Ook de jeugd heeft ons 
een topper gegeven, wie zou het seizoen 
1983 niet nog eens willen beleven. Een slo-
pende afvalrace moest er worden gedaan, 
om tot de “play-offs” de laatste vier te gaan. 
Het resultaat met de hulp van de dames uit 
Vroomshoop Weegink en Van Blanken, de 
titel “Vice Meister van Nederland” waarvoor 
wij hen nogmaals bedanken.

De leden van het eerste uur.
Tot slot een paar namen van de eerste 
ledenlijst uit ons bestaan, waar zijn ze 
gebleven of heen gegaan? Ans Coppes 
kampioen bij de dames de gebroeders 
van Oord, jammer dat je daar nu niets 
meer van hoort. Fiesler de eerste “show 
man” met een tas vol rackets.
Van Leersum onze ceremoniemeester 
van het Paviljoen, Marinus Split en de 
Witteveens die het nu bij de Stouwe 
doen. Ja zo zijn er velen gegaan en ge-
komen, en ben ik bijna aan het eind van 
mijn “Beukersweide” dromen.
Na 10 jaar van wel en wee, stop ik er-
mee. Echter niet met spijt van al die ha-
ren, de mooie dingen zal ik altijd blijven 
bewaren. Ik blijf  “Beukersweide” lid in 
hart en nieren, en hoop in goede gezond-
heid met jullie samen nog vele lustrums 
te vieren. Nogmaals bestuur, leden en 
verder het hele stel, bedankt voor de fijne 
jaren en tot ziens op de baan.

Rein Prins

Theo van Megen kreeg in dit jaar een bril-
jant idee, namelijk een 80+ toernooi orga-
niseren. Samen met je partner moet je 
minimaal 80 jaar zijn. Het bleek een gat 
in de markt te zijn.

Clubkampioenen 1985 hoogste categorie

Heren enkel: Ronny Nuwenhof
Dames enkel:  Margriet van Loevezijn.
Heren dubbel:  Martin Nuwenhof en Erik Posma.
Damesdubbel:  Lonneke Grobben en 
 Monique Posma.
Mixed:  Monique Posma en Hans Groeneveld.
Junioren jongens enkel:  Ronnie Nuwenhof.
Junioren meisjes enkel:  Saskia van de Vegt

Wist u……….
- Dat de contributie in 1985, ƒ 140,00 bedroeg.
- Dat er dat jaar 37 competitieteams waren en dat er slechts 3 

teams kampioen werden.
- Dat er per team ƒ 100,00 betaald moest worden.
- Dat vanaf 1985 wel het team dat alles had gewonnen kampi-

oen was.
- Dat er op de ledenvergadering op 29 januari 1986 bijna 80 

leden aanwezig waren.
- Dat wij op 23 november 1985 ons 10 jarig bestaan gevierd 

hebben.
- Dat de activiteitencommissie, bestaande uit Netty Verspaget, 

Jan Schoenmaker, Vincent Schinkel en Jan Jans, ter gelegen-
heid van ons 10 jarig bestaan iets bijzonders wilde doen, en zij 
toen het idee kreeg om een clublied te maken.   

- Dat dat gezongen moest worden op de melodie van het Twent-
se volkslied: Er ligt tussen Dinkel en Regge een land.

Competitiekampioenen
Gemengd team 
3, klasse 5. 
Staand: Jeroen 
te Wierik, Edwin 
Wassink en 
Cyrille Marsman 
Zittend: Mirjam 
van Erkelens 
en Miep van de 
Vegt

Senioren gemengd, 
team 3, klasse 4

Tekst van het W.T.C. Beukersweide-lied:

Er ligt tussen het spoor en de kerk ‘n ten-
nisbaan
Het is de W.T.C. Beukersweide
Begonnen voor 10 jaar, het is een hele tijd
De oudste club van Wierden, Beukersweide
Daar tennissen mensen het hele seizoen
Ze slaan daar een balletje en geven ‘m van 
katoen
En wel bij Beukersweide, Beukersweide
Onze dierbare club Beukersweide (2x).

In aanvang 2 banen en ‘n kleine dug-out
Maar in de loop der jaren is er erg veel 
gebouwd
6 banen plus een heel mooi groot paviljoen

‘n complex waar iedere club het wel mee wil 
doen
‘n club vol met actie en erg veel plezier
Na afloop een borrel of een glaasje bier
En wel bij Beukersweide, Beukersweide
Onze dierbare club Beukersweide (2x).

Veel is er de afgelopen jaren gebeurd
Bij de W.T.C. Beukersweide
Vaak wordt er gelachen en soms ook getreurd
Dat kan bij de club Beukersweide
Met inzet van allen blijven wij wel bestaan
En kunnen met ons racket naar de baan blijven 
gaan
Dat wensen wij ons Beukersweide, Beukers-
weide
Onze dierbare club Beukersweide (2x).
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Jaaroverzicht 1986

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Jan van Vliet  voorzitter
Gees Terwee  secretaris
Jan Lenderink  penningmeester
Peter Tollenaar  lid
Ina Weideman  lid
Wim Seinen  lid
Dineke Sjoers  lid
Er zijn op de algemene ledenvergadering van 29 januari 1986 
bijna 80 leden aan-
wezig.
Jan van Vliet wordt 
met applaus herbe- Gees Terwee

noemd tot voorzitter.
Er was veel enthousi-
asme over de diverse 
toernooien. Met name 
het nieuwe 80+ toernooi 
met een open inschrij-
ving was een daverend 
succes, mede dankzij 
een uitstekende orga-

Ina Weideman

nisatie. Na 6 jaar de leden van Beukers-
weide getraind te hebben, nam het be-
stuur afscheid van trainer Jan Schipper. 
De trainingen worden nu verzorgd door 
‘Tennisschool de Stouwe’.
Een ledenwerfactie middels een huis aan 
huis circulaire heeft geleid tot de aanmel-
ding van ca. 10 nieuwe leden.
Om met de tijd mee te gaan werd door 
het bestuur een computer aangeschaft 
voor de ledenadministratie, de labels, de 
Weidepraat enz.
Per 1 april 1986 is in Wierden een ‘pre-
ventief sportmedisch onderzoekbureau’ 
opgericht. Dit bureau verzorgt sport-
keuringen voor deelnemende sporters, 
geheel op vrijwillige basis. De koste vari-
eren, afhankelijk van de grootte van het 
onderzoek, van ƒ 12,- tot ƒ 50,-.

L Leraar.  Zo heet een trainer bij de  
 tennis. Verder mag het hem ont 
 breken aan alle overige kennis.
 Nee, dat laatste is niet waar, we
 hadden er een heel stel. Van  
  Bruggeman, Paul, Jan, An-
ton,   Henk, Jeroen, Rob 
en  Robin. 
 De achternamen herinnert u zich  

Wist u……….
- Dat in 1986 35 teams competitie speelden en dat er 4 teams 

kampioen werden.
- Dat op competitiedagen een vrije baan niet door leden gebruikt 

mocht worden die zelf op een andere dag competitie hadden 
gespeeld.

- Dat men dat wel mocht als de tegenstander een niet competi-
tiespeler was.

- Dat in augustus 1986 ons eerste 80+ toernooi werd gehouden.
- Dat wij in 1986 scoreborden kregen.
- Dat in 1986 onze tribune werd geplaatst.
- Dat in juni 1986 een Midzomernachttoernooi werd gehouden.
- Dat vanaf 1986 de tossavond op maandag- i.p.v. dinsdag-

avond werd gehouden.

Het 80+ toernooi
Een prachtige formule die enorm aansprak!  Jij en je dubbelpartner 
moeten samen 80 jaar of ouder zijn. De leukste combinaties wer-
den gevormd zoals een 12 jarige speler met een 68 jarige speler.

De eerste organisatie van dit toernooi bestond uit:

Dinand en Christien Marsman,
Jan Jans, 
Jan Bos, 
Hannie Hardiek-Rotting, 
Herman Minkjan.

In het hoofdstuk “Interview met Dinand en Christien Marsman” aan 
het eind van dit jaaroverzicht, wordt uitgebreid ingegaan op dit 
toernooi en het Koale Neuzen toernooi!

Clubkampioenen 1986 hoogste categorie

Heren enkel:  Ronnie Nuwenhof.
Dames enkel:  Margriet van Loevezijn.
Herendubbel:  Martin Nuwenhof en  
 Ronnie Nuwenhof.
Damesdubbel:  Margriet van Loevezijn en  
 Miriam van Erkelens.
Mixed:  Monique Posma en  
 Hans Groeneveld.
Junioren jongens enkel:  André Jansen.
Junioren meisjes enkel:  Miriam van Erkelens.
Jongens dubbel: Lennart Bos en Edwin Wassink.
Meisjes dubbel: Trudy Gels en Saskia van de Vegt.
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Competitiekampioenen

Dames team 2, klasse 4 (gepromoveerd).  
Staand: Femmy Venema, Vicky Drewes en Marga 
Bos. Zittend: Hanny Hardiek (Rotting) en Rie van 
Loevezijn.

Dames team 3, 
klasse 4 (gepro-
moveerd) 

Veteranen dames team 1 
Staand: Tonny Tusveld, Diny van Dijk en Truus Kos-
ter. Zittend: Anneke Posma en Margot Beekman.

Zondag heren, klasse 4 
Gert Jan Pleij, Sander Govers, Hans Groeneveld, 
Eric Posma

Interview met Dinand en Christien Marsman

Een evaluatie van het eerste toernooi:
1. Vooraf was alles goed geregeld zodat er weinig mis kon gaan;
2. De dubbels kwamen hoofdzakelijk van de noabersverenigin-

gen. Een paar mensen kwamen uit andere plaatsen en krijgen 
de volgende keer persoonlijk een  uitnodiging;

3. Inschrijfgeld vooraf laten betalen was een goede zaak; prijzen 
en dergelijke konden direkt worden afgerekend;

4. De verzendkaartjes zijn universeel gedrukt en kunnen elk toer-
nooi weer worden gebruikt;

5. De portokosten zijn beperkt gebleven doordat veel kaartjes zijn 
rondgebracht;

6. Welk bedrag als bijdrage aan de bond moet worden voldaan is 
nog niet geheel duidelijk. Voorlopig is alleen het vastrecht over-
gemaakt op advies van bondsgeleerde dhr. C.Visser;

7. Gestreefd wordt naar minimaal 5 à 6 mensen in de toernooi-
commissie, vooral om reden dat commissieleden zelf meespe-
len;

8. Een tip voor volgend jaar: één of meerdere sponsor(s) zoeken 
voor eventueel uitwijken naar de hal bij slecht weer;

9. Wedstrijden overdag zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip 
 plannen;
10. Speelgerechtigde pasjes vragen en goed controleren;
11. Speeltijden van 1 uur en een kwartier zijn te ruim gebleken; 

eventueel 1 uur plannen en zo mogelijk meer partijen op de 
lichtbanen;

12. Belangrijk om een extra aansluitpunt te maken, opdat de 
 telefoon op de wedstrijdtafel kan worden geplaatst;
13. Uittreksel “planbord” maken voor op de wedstrijdtafel;
14. Voortaan vrijdags voor het finaleweekend al bekijken wie er 

in de finales zitten. Finalisten niet meer dan 3 wedstrijden per 
dag laten spelen;

15. Flexibel omgaan met de aanvangstijden vanaf de halve fina-
les; beter is de aanvangstijden niet direct te vermelden;

   

16. De dubbels zoveel  
mogelijk laten spe-
len met “gele” bal-
len;

17. Commissielid Han-
nie stuurt de spon-
sors een bedankje;

18. De netto-opbrengst 
wordt door com-
missielid Hannie op 
advies van de pen-
ningmeester voor 9 
maanden vastgezet 
op een spaarbank-
boekje;

19. De toernooi-com-
missieleden stellen 
zich weer beschik-
baar voor het 2e 80+ 
toernooi;

20. Besluit: volgend 
jaar laten spelen 
met herkansing; 
spelen om 2 ge-
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wonnen sets; derde set tiebreak;
21. Planning volgend jaar: aanvang toer-

nooi ca. 5 juli.  Denk o.a. aan school-
vakanties en Lacostetoernooi elders;

22. Nabespreking: met het bestuur op 
dinsdagavond 2 september om 
20.00 uur.

Het is een genoegen om thuis bij de 
gastvrije familie Marsman herinneringen 
op te halen over hun sportleven.

Twee mensen, die hun sporen in de sport 
al ruimschoots hadden verdiend toen zij 
lid werden van W.T.C.Beukersweide.

Dinand heeft zich jarenlang uitgeleefd als 
voetbalkeeper bij de voetbalvereniging 
OMHOOG en was daarna nog ca 10 jaar 
actief als voetbalscheidsrechter. Boven-
dien beoefende hij tot 1988 met veel ple-
zier de volleybalsport.
Christien hield zich bezig met bestuurs-
activiteiten bij de gymnastiekvereniging 
van OMHOOG. Zij is 12 jaar lang actief 
geweest als bestuurslid en heeft o.a. 
vanuit de gymnastiek, trimvolleybal voor 
dames opgericht, alsmede een jaarlijks 
terugkerend volleybaltoernooi voor gym-
nastiekverenigingen, district Overijssel. 
Zelf beoefende zij ook de volleybalsport. 
Voor haar bestuursactiviteiten werd zij 
gehuldigd en tot ere-lid benoemd.

In gesprek met Dinand en Christien 
Marsman

80+ toernooi 1992. Deelnemers aan het toernooi 
helpen de commissieleden met het “droogpoetsen” 
van de baan na een regenbui.

Beiden besloten in 1980 lid te worden van Beukersweide en als we 
Christien mogen geloven was er in het begin meer sprake van een 
bal over het net “scheppen” dan van tennis spelen. Maar dat ver-
anderde al gauw en beiden hebben inmiddels in deze tak van sport 
een zeer acceptabel niveau bereikt.

80+ toernooi 1994. Voorbereiding voor de prijsuit-
reiking.

Dinand hield zich bij 
Beukersweide bo-
vendien bezig met 
de jeugdbegeleiding. 
Hij had zitting in het 
jeugdbestuur samen 
met Harrie Kemkers, 
Gerrit v.d. Brand en Ina 
Weideman. In het jaar 
1985 werd Dinand en 
Christien gevraagd om 
zitting te willen nemen 
in een toernooicom-

missie. Dit in verband met plannen bij Beukersweide om een eigen 
jaarlijks toernooi te organiseren, namelijk het door de toenmalige 
voorzitter, Theo van Megen, gelanceerde idee van een 80+ dubbel-
toernooi.
Dat was voor Dinand en Christien een nieuwe uitdaging en dat is 
zo gebleven tot en met het derde lustrum in 2000.

80+-toernooi 1993. C2, 1. Harrie Hakvoort en 
Ton de Heer (met snor). 2. André Schorn en 
Dinand Marsman.

Toernooicommissie 2e lustrum 80+-toernooi 1996. 
V.l.n.r. Harry Tusveld, Wim Gels, Mia Kruiper, Chris-
tien Marsman, Henny Stegehuis, Dika Geurkink, 
Rein Prins en Dinand Marsman.

In die 15 jaar zijn vele 
toernooicommissieleden 
gekomen en gegaan, 
maar het waren met name 
Dinand en Christien, waar-
op het bestuur rotsvast 
kon bouwen als het ging 
om de organisatie van dit 
inmiddels unieke en ver in 
den lande bekende dub-
beltoernooi.
Maar bij een toernooi dat 
groeide van ruim 100 dub-
bels tot 215 dubbels in 
2000 behoren ook prijzen. 
Dat betekende een aan-
slag op de clubkas. Dan is 
het heel plezierig te erva-
ren dat het bedrijfsleven 
wel gecharmeerd bleek 
van een club als Beukers-
weide. Gestart met 4 à 5 
sponsors in 1986 heeft 
Dinand kans gezien dit 
aantal in 15 jaar, vrijwel 
alleen, uit te bouwen tot 
ruim 40 sponsors in dit 
jubileumjaar. 

Toernooicommissie en alge-
mene beheerscommissie met 
Beukersweide voorzitter Jan 
Lenderink met echtgenote 
Annie.
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“Koale-Neuzen-Commissie” 1997. Ria Stegehuis, 
Wim Gels en Christien Marsman.

De slotavond van 
Barbeheer tijdens 
het Koale-Neuzen-
Toernooi 1997; 
de dames “Bar en 
Boos”, Ria te Wierik 
en Tea Koopman.

Door al die jaren heen zijn er heel wat 
anekdotes te vertellen en hebben de 
toernooicommissieleden leuke en spon-
tane reacties gehad van de deelnemers 
en deelneemsters. Zoals die van de heer 
Keyzer (67jr) uit Utrecht, die met zijn 
dochter uit Borne deelnam in de D2 en 
tijdens een van hun wedstrijden plotse-
ling uitbundig stond te zwaaien met een 
fles champagne, omdat hij 80+ zo’n 
fantastisch toernooi vond.
En in het seizoen 1998, toen er een kof-
fer beschikbaar werd gesteld als een 
van de prijzen, maar de commissieleden 
van mening waren, met alle respect voor 
de gulle gever, dat dit koffertje als prijs 
eigenlijk niet kon en meer thuis hoorde in 
een kringloopwinkel. Er werd om die re-

den zodanig gemanoeu-
vreerd dat een van de 
commissieleden (Rein 
Prins) deze prijs won. 
Maar Rein zou Rein niet 
zijn, als hij er niet iets 
ludieks van zou maken. 
Op de dag dat hij moest 

En aangezien Christien ook al moeilijk 
stil kon zitten, nam zij samen met Wim 
Gels en Ria Stegehuis de draad weer 
op van het in de versukkeling geraakte 
“parentoernooi” , dat ’s winters door de 
leden van de club wordt gespeeld en in 
het seizoen 1995-1996 werd omgedoopt 
in “Koale Neuzen-Toernooi”. Het werd 
een groot succes, want dit toernooi heeft 
een stop bij 48 deelnemende paren en 
ook in het seizoen 2000-2001 is het weer 
“vol”-geboekt.

Rein Prins als Lord Wimbledon 
seizoen 1998

spelen kwam hij geheel in “English-style”, in witte kleding, slobkou-
sen, paraplu, bolhoed en het gewonnen koffertje het park op wan-
delen. Wat zat er in het koffertje?……. een banaan, een sinaasap-
pel, een appel, een boterham en…… een eierwekkertje, opdat hij 
precies kon zien hoeveel tijd hij had voor zijn lunch.

Op het nippertje. De baan, één uur 
na de prijsuitreiking in 1997. Toch 
was de toernooiweek warm tot zeer 
warm geweest met 32 graden op 
de finaledag. De weergoden waren 
Beukersweide doorgaans goed 
gezind.

En dan die onvergetelijke finale in 
de herendubbel D1 op baan 5 tus-
sen (wijlen) Hans de Jong, Nanne 
Bouwman, Roland Winkel en Eef 
Wessels in het jaar 1988. Het was 
in de periode dat het Nederlandse 
voetbalelftal hoogtij vierde en 
door het supporterslegioen luid 
werd aangemoedigd met de kreet 
“ a a n v a l l u u “. En die yell werd 
die  middag door de aanwezigen op 
het terras en de volle tribune luid-
keels overgenomen bij het zien van 
zoveel sportief geweld op de baan 

en telkens opnieuw gelanceerd onder aanvoering van de tennis-
spelende korfballer Andre Schorn, met z’n fluitje en vanaf de baan 
af en toe begeleid door Eef Wessels met z’n racketguitaar. Een 
ware happening op die gedenkwaardige en zonnige zondagmiddag 
en bovenal een spannende en vooral hoogst sportieve partij tennis, 
waarvan iedereen die aanwezig was optimaal heeft genoten.

80+ Commissie 2000. 
Staand: Otto Aartsen, Chirstien Marsman, Rimke Lam-
mertink, Dika Geurkink en Dinand Marsman. 
Zittend: Wim Gels en Harry Tusveld.

En als de deelnemers 
en deelneemsters na 
de prijsuitreiking op de 
finaledag spontaan een 
polonaise hielden, waarbij 
uiteraard alle commissie-
leden betrokken werden, 
dan wisten Dinand en 
Christien en alle andere 
leden van de club, die 
een bijdrage hadden ge-
leverd, dat het weer een 
geslaagd 80+ toernooi 
was geweest, dat onge-
twijfeld nog tot in lengte 
van jaren zal worden ge-organiseerd.
Dinand en Christien Marsman, die de sport in het algemeen en de 
tennissport in het bijzonder een warm hart toedragen, zijn een paar 
parels in de kroon van Beukersweide.

Finalisten 3e lustrum 
80+ toernooi 2000.
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Jaaroverzicht 1987

HermanMinkjan

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Jan van Vliet voorzitter
Gees Terwee secretaris
Jan Lenderink penningmeester
Peter Tollenaar lid
Ina Weideman lid
Herman Minkjan lid
Dineke Sjoers lid

De jaarlijkse feestavond was deze keer op 21 november 
1987 met een fantas-
tisch koud buffet en 
een heerlijk optreden 
van Dika van de 
Wierdense Revue en 
een prima muzikale omlijsting van Niek 
Hoogma. Het maakte de laatste klus van 
onze activiteitencommissie tot een groots 
slot.

Dat jaar was het voortbestaan van onze 
eigen tennisclub Beukersweide in het 
geding. 
Oorzaak was een dreigende sluiting van 
het zwembad “Wendelgoor”. 
Een uitgebreid en daardoor kostbaar 
onderzoek moest aantonen in hoeverre 
bij onze naaste buur, zwembad de Kolk, 
een combinatie van overdekt en open 
zwembad mogelijk was. Eventueel nog 
aangevuld met verdere horeca, fitness, 
sauna enz.. 
Dat alles vraagt de nodige ruimte en 
zodoende viel het oog op de zo centrale 
locatie van Beukersweide. 
Een en ander komt ook nog in een 
stroomversnelling als op de 2e plaats 
van de prioriteitenlijst van de Wierdense 
sportcommissie staat de vervanging van 
de vier mateco banen tot vier kunstgras-
banen.
Dat zou door de meest optimistische bril 

M Medeleven of meeleven.
 Nu, daar wordt in onze club 
 aandacht aan besteed.
 Iedere bestuursvergadering
 agendapunt “Lief en leed”
 Dat maakt ons als club ook zo
 homogeen.
 Eén voor allen, allen voor één is
 samen één.

bezien betekenen een enorme kapitaalsvernietiging, vandaar dat 
er moest worden gepraat. Het initiatief ging uit van de sportstich-
ting. Er lag een plan bij de gemeente om 12 banen aan te leggen 
voor een compleet nieuwe tennisvereniging in Wierden, niet luiste-
rend naar de naam “W.T.C. Beukersweide” of “De Stouwe”, maar 
bijvoorbeeld “W.T.C. Wierden”.

Een ledenwerfactie in februari 1987 leverde onze tennisclub 90 
nieuwe enthousiaste leden op. Het ledental kwam daarmee op 
420.

Wij hebben allemaal veel profijt van de nieuwe schitterende en oer-
degelijke tribune. Topwerk van enkele echte Beukersweideleden.

Wist u……….
- Dat de contributie in 1987 ƒ 155,- was.
- Dat we in 1987 met 31 teams competitie speelden en dat er 6 

teams kampioen werden.
- Dat er na een ledenwerfactie 90 nieuwe leden bij kwamen.
- Dat elk nieuw lid 8 gratis lessen kreeg aangeboden en dat er 

voor hen een speciale introductieavond werd gehouden.
- Dat wij een zeer goede groundsman hebben gehad, die bereid 

was om ALLES te doen wat op en rond de banen nodig was.
- Dat hij (Harry Beukers) helaas wegens ernstige rugklachten 

zijn werkzaamheden moest beëindigen.

De toernooicommissie
Op 29 maart 1987 werd het openingstoernooi gespeeld door 64 
deelnemers. 
Op 12 april 1987 werd een kennismakingstoernooi georganiseerd. 
Er namen maar liefst 40 nieuwkomers deel aan dit toernooi!  Dit 
aantal werd aangevuld met de routiniers. Het was een uiterst ge-
zellige dag. 
Het jaarlijkse invitatietoernooi werd op 26 september 1987 georga-
niseerd door Harry Tusveld. Elk seniorlid kan aan dit toernooi deel-
nemen en nodigt een partner uit van buiten onze club.

Clubkampioenen 1987 hoogste categorie

Heren enkel: Ronny Nuwenhof
Dames enkel: Mirjam van Erkelens.
Herendubbel:  Gert Jan Pleij en Erik Posma.
Damesdubbel:  Lonneke Grobben en 
 Mirjam van Erkelens.
Mixed:  Margriet van Loevezijn en  
 Maarten J. Wiersma.
Junioren jongens enkel:  Lennart Bos.
Junioren meisjes enkel:  Mirjam van Erkelens.



52

Jubileumboek
25 jaar Tennis Club Beukersweide

Competitiekampioenen 1987

Basisschooljeugd gemengd.  
Staand: Marloes Kemkes, Lisette Lenderink en 
Onno Masselink. Zittend: Rogier Lagcher

Basisschool jongens.  
Staand: Koen v.d. Brand en Karel Jan Schipper.  
Zittend: Tom Terwee en Peter Zuyderduyn.

Heren team 2, 
klasse 5

Dames team 4, klasse 5 (gepromoveerd).  
Staand: Ellen Zuyderduyn, Marian Redeker, Ria Brand en Trudy 
Govers. Zittend: Paulien Kaptein en Diny Keizer

Dames team 5, klasse 6 (gepromoveerd).  
Staand: Ans Lagcher, Gees Terwee, Marga Jansen en Diny 
Heyt. Zittend: Rie Krabshuis en Annie Gels.

Voormalig  “groundsman” van Beukersweide

Ik heb een geweldig mooie tijd gehad bij Beukersweide.
Aan het woord Harrie Beukers, die als gevolg van een rugblessure 
de bouw moest verlaten en via via uiteindelijk  de verantwoordelijk-
heid kreeg voor het onderhoud van de tennisparken Beukersweide 
en Enter. 
Het moet ongeveer in 1980 zijn geweest dat ik met mijn werkzaam-
heden ben begonnen, want de twee gravelbanen waren net aange-
legd en met de bouw van het nieuwe clubhuis was een 
aanvang gemaakt.

Wat mijn werk betrof viel ik onder de supervisie van de Wierderse 
sportcommissie en verder had ik heel goede contacten met het 
toenmalig bestuur, met name met de heer Piet Wiersma, met wie 
ik vrijwel alles overlegde. 

Interview met Harrie Beukers
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Periode: 1988 t/m 1991

25 jaar Beukersweide.
Denkend aan Wierden, denk ik aan de groene grazige weiden 
tegenover de Aadorpsweg. Aan de bloemenweiden in de lente, 
aan Beukerweide en de “Praatweide”. Nee het was de “Weide-
praat”. 
Het is ook al weer acht jaar geleden, dat we het gras van 
Beukersweide inruilden voor het gravel van Mook en het gras van 
Middelaar. Om met de Wierdenaren te spreken, van de Mooker-
heide komen wij “weg”. Vandaar dat wij vanuit Mook 
terugblikken op onze periode bij Beukersweide. 
Tennis heeft een belangrijke rol gespeeld in ons leven. Het is een 
sport waarmede je overal terecht kunt, snel kennissen en vrienden 
maakt, kortom je thuis gaat voelen in een nieuwe woonomgeving. 
Ook Beukerweide heeft daarin een grote rol gespeeld. Vele jaren 
Technische commissie, Bondsgedelegeerde, secretaris van de 
“Kombinatie” (Het samenwerkingsverband tussen De Stouwe, 
De Bosbaan, Vroomshoop, Luctor et Emergo en Beukersweide) en 
tenslotte ook nog eens voorzitter. Kortom drukke maar gezellige 
jaren. 

Dat Beukersweide de zilveren bruiloft met haar leden kan vieren 
is geen verrassing. Het is een springlevende actieve vereniging, 
waarin vele leden een steentje bijdragen om alles in goede (kunst-
gras) banen te leiden. Denkend aan Beukersweide is het vooral het 
“Tachtig Plus” toernooi, ontstaan uit de KNLTB gedachte “Tennis 
van 0 tot 80”. Het leek mij een goed idee een toernooi te ontwikke-
len waarin de generaties niet tegen elkaar maar samen met elkaar 
moeten spelen. Het stemt tot vreugde, dat dit idee tot de dag van 
vandaag zijn bestaansrecht heeft bewezen. 
Wat wij hier missen is het gerinkel van de overweg, het claxonne-
ren van de auto’s, het getinkel van de fietsbellen, het geratel 
van de treinen en het gebeier van de kerkklokken! Wellicht dat 
Uw bestuur in samenwerking met kerk, gemeente en NS tijdens 
toernooi- en competitiedagen een stiltepauze kan inlassen. 
Van de andere kant het hoort misschien wel bij de club. Zij ligt in 
het centrum en men kan er niet omheen, zowel letterlijk als 
figuurlijk. 

Besluiten wij dit voorwoord met een hartelijke groet vanaf de Moo-
kerheide aan u allen. Moge Beukersweide ook in de toekomst de-
zelfde voorspoed deelachtig zijn.

Want het totale onderhoud van een ten-
nispark met 6 banen en verder waar 
nodig nog onderhouds- en reparatiewerk-
zaamheden in de doucheruimten, 
de bestrating, de omheining, is nog een 
hele klus. Maar het was mooi werk en ik 
heb het altijd met veel liefde gedaan, al 
moest ik mij in de ochtenduren bij her-
stelwerkzaamheden aan de gravelbanen 
weleens aan het gaas omhoog trekken 
omdat mijn rug het weer liet afweten. In 
het begin van het seizoen is het gravel 
namelijk nog zacht en in die tijd werden 
de banen nog met een handharkje be-
werkt.

Ik had in de beginperiode geen kaas 
gegeten van hoe een gravelbaan moest 
worden behandeld en hersteld. Die 
kennis heb ik toen vergaard uit boekjes 
en later heb ik ook nog een cursus 
gevolgd. In de minder drukke winter-
maanden assisteerde ik de monteur die 
onderhouds- en herstelwerkzaamheden 
moest verrichten in de sporthal en het 
zwembad.

Het was bijzonder jammer, zeker voor 
mij, dat ik het werk op het laatst niet 
meer kon doen en een medische ingreep 
aan mijn rug noodzakelijk bleek. 
Ik hoopte op volledig herstel, maar de 
artsen konden mij geen enkele garantie 
geven.

Na de operatie heb ik nog een tijdje 
kunnen lopen, later ook nog met een 
gipscorset, maar de verlammingsver-
schijnselen waren van dien aard dat 
ik definitief in een rolstoel belandde. 
Ik heb toen een heel moeilijke tijd gehad, 
maar met steun van mijn  vrouw en mijn 
beide kinderen heb ik mij daar doorheen 
geknokt en ben nu volop bezig met 
rolstoel-tennis, waarvoor ik regelmatig 
naar Schalkhaar moet en naar Zuid-
wolde.

Maar ik denk 
nog vaak aan 
die zes mooie 
jaren bij Beu-
kersweide.

Harry Beukers
Th. van Megen

Woord van de derde voorzitter
Theo van Megen
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Jaaroverzicht 1988

Het toenmalig bestuur. V.l.n.r. Theo van Megen 
(voorzitter), Herman Minkjan (toernooicommissie), 
Gees Terwee (secretaris), Jan Lenderink (penning-
meester), Ina Weideman (jeugdcommissie), Peter 
Tollenaar (technische commissie) en Dineke Sjoers 
(ledenadministratie).

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Van de voorzitter
Op het moment van schrijven 28 augus-
tus 1988 zou de aanleg van de kunst-
grasbanen al in een vergevorderd 
stadium moeten zijn. Maar helaas, het 
weer bleek te onbestendig, waardoor 
de aanleg is vertraagd. Voor de officiële 
opening echter hebben we toch maar 
vast een datum geprikt, namelijk zondag 
25 september 1988.

Het eerste uur, waar zijn ze gebleven
Op 5 mei 1988 vieren wij ons 12½ jaar 
bestaan. Als je terug kijkt naar de afge-
lopen jaren dan besef je dat de tijd 
razendsnel voorbij gaat. Ik weet nog heel 
goed hoe het toen in november 1975 
begon in het Anker of Gemeentehuis. 
Wierden was zo langzamerhand toe aan 
de “tennissport”, teveel mensen gingen 
naar Almelo of huurden via het bedrijf 
een baan bij de gemeente Almelo of 
Luctor (meestal onrendabele uren). De 
gemeente in de persoon van de alom 
bekende “Bram van der Weide” hield een 
voorlichtingsbijeenkomst om te peilen 

of er animo was voor oprichting van een “Tennisclub”. Het vervolg 
kent u. 
“Beukersweide”, genoemd naar de boerderij, later café, van de 
familie Beukers, op wiens land de banen gelegen zijn, werd de 
eerste tennisclub in Wierden. Het leek mij nu leuk om het allereer-
ste bestuur aan u voor te stellen en tevens te vermelden “waar zijn 
ze gebleven”.
De allereerste notulen van de tennisclub zonder naam luiden: 
Notulen van de vergadering op 12 november 1975 van het voor-
lopig bestuur van de in oprichting zijnde Wierdense Tennisclub, 
gehouden in het gemeente huis in Wierden:
Aanwezig in alfabetische volgorde:
Mevr. Borghstijn-Frontroth J.T.E. lid (Joke)
Mej.   Deems D. (lid) Dorothea
Dhr.   Dijk B.J. van (penningmeester) Bé
Mej.   Goeman M. (lid) Marina
Dhr.   Govers F.C.M. (voorzitter) Frans
Dhr.   Keyzer A.M. (lid) Anton
Dhr.   Leyenhorst A.C. van  (secretaris) Albert
Mevr. Oude Grootebevelsborg A.L.M. (lid) Lydie
Dhr.   Prins R.E. (lid) Rein

U ziet voorwaar geen klein bestuur, 9 personen voor een club in 
oprichting. Maar u moet niet vergeten dat in het begin veel overleg 
en informatie ingewonnen en verstrekt moest worden wat van een 
aantal mensen toch vrij veel vrije tijd nam.
Nu wil ik u ook maar weer alfabetisch laten weten waar de 
“Mensen van het eerste uur” gebleven zijn.

Mevr. Borghstijn:
Joke was in het bestuur verantwoordelijk voor de ledenadministratie. 
Woont nu in Winterswijk en is na haar scheiding opnieuw getrouwd 
met Hugo Hoekstra. Haar favoriete sporten vallen duidelijk onder 
“de ruitjesbroekencultuur”, Hockey en Golf. Tennis wordt nog wel 
gespeeld bij WTC 4 op de dinsdagcompetitie voor dames. Wat 
haar bijgebleven is van haar bestuursperiode bij Beukersweide 
is het 1 jarige bestaan met de onovertroffen “Heisse Ballen” van 
Renate Heutink. Ze is u al weer 8 jaar weg uit Wierden.

Mevr. Deems:
Dorothea was in het bestuur bezig met jeugdzaken; ze was toen 
zelf ongeveer 18 jaar en dus nauw betrokken bij de jeugd. Heeft 
ongeveer 2 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Is naar Oeganda 
vertrokken, heeft daar ruim 3 jaar gewoond en is daar ook 
getrouwd. Woont nu weer in Almelo met haar zoontje. Tennist nu 
in Almelo bij Luctor. Zij heeft in haar geheugen staan: toen ik naar 
Oeganda vertrok in 1981 praatte men over “Eigen Home”. Bij  mijn 
terugkeer uit Oeganda in oktober 1985 lag de uitnodiging voor het 
bijwonen van de openingsreceptie in de bus. Een glas heerlijke 
warme bisschopswijn met suiker was een zalig welkomstdrankje bij 
mijn terugkeer in Holland. 

Dhr. Van Dijk:
Was in het bestuur verantwoordelijk voor de centen. Jammer ge-
noeg is hij te snel van ons heengegaan in oktober 1976. Toch is de 
naam van Dijk binnen onze vriendenclub blijven bestaan. Wie kent 
niet Diny van Dijk die nu al jaren tot plezier van velen een gezel-

N N.N.
 Een overbekende afkorting aan
 al die vrijwilligers gegeven.
 Wij bij Beukersweide 
 zijn daar trots op
 “Zij” zijn de kurk waarop wij leven.
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lig en ook nog een goed tennissend lid 
van onze vereniging is. Laatst nog bij het 
openingstoernooi seizoen 1988 reikte zij 
op schitterende wijze de prijzen aan de 
mannelijke deelnemers uit. Diny, hopelijk 
tot in lengte van dagen blijf je nog bij ons. 

Mej. Goeman:
Marina was net als Dorothea verantwoor-
delijk voor de jeugd. Marina, thans 31 
jaar, getrouwd en 3 kinderen, woont nu 
in Zutphen. Heeft al heel wat van Neder-
land gezien o.a.. studie Breda en Utrecht, 
vervolgens met haar man gewoond in 
Zwolle en Zwijndrecht om toch weer dol-
graag naar het Oosten terug te keren in 
Zutphen. Tennist niet meer, geen tijd met 
3 kleintjes, maar houdt wel heel veel van 
fietsen, wat in de omgeving van Zutphen 
goed gedaan kan worden. Herinnert  zich 
van haar bestuursperiode het plaatsen 
van lichtmasten op de banen 1 en 2 wat 
veel voeten in de aarde had. Wenst ons 
een fijne jubileumviering toe en mis-
schien kom ik nog wel even langs.

Dhr. Govers:
Frans, wie kent hem niet, onze eerste 
voorzitter, ons enige erelid. Ik wil hier 
verder niet veel meer over zeggen. 
Alleen nog dit: zonder Frans als stimula-
tor en organisator van het eerste uur, was 
Beukersweide niet waar het nu is. Frans, 
nog steeds actief voor onze clubbelan-
gen via de Wierdense sportstichting.

Dhr. Keyzer:
Anton was in het bestuur de man die 
alles voor een prikje op de kop wist te 
tikken. Onze eerste “buitenspullen” zijn 
door hem via “Uni Meta” aangeschaft. 
Toen ik hem belde in zijn woonplaats 
Hengelo vertelde hij me dat hij al 3 keer 
geholpen was aan een “tennisarm” 
zonder ooit te tennissen. Een binding met 
Wierden heeft hij nauwelijks, alleen iets 
heel unieks: iedere vrijdag op zijn route 
terug (Anton is vertegenwoordiger) haalt 
hij bij Bakker Lohman brood, nergens in 
Hengelo hebben ze een bakker die zo 
lekker brood bakt. Van de bestuursverga-
deringen herinnert hij zich de avonden bij 
de Zwaan, vooral na de tijd met de on-
vergetelijke moppentapper van de Heide-
mij en het naar Anton vernoemde drankje 
“Keizerbitter”. Dat was nog eens lachen 
zei hij mij. Hoopt op 5 mei te 
komen en dan nog eens oude herinnerin-
gen op te halen.
Dhr. Leyenhorst:

Albert was onze eerste secretaris. Was geen fanatiek tennisser en 
is dat nu nog niet. Is nog wel lid van een club “Cream Crackers” uit 
Groningen. Woont zeer riant in Haren. Eén van zijn kinderen, zoon 
Bas, komt nog wel eens in Wierden om een toernooi te spelen in 
de Stouwehal. Was erg verrast dat ik hem belde daar hij nog niet 
in de telefoongids voorkomt. Via een speciale bron hebben we 
hem toch opgespoord. Vond zijn periode in het bestuur erg plezie-
rig. Wist zich nog te herinneren dat er 200 handtekeningen bijeen 
gebracht moesten worden om tegenover de gemeente Wierden 
te bewijzen dat de “Tennissport” een levenskans had in Wierden. 
Dit was geen probleem, gezien de “Beruchte Wachtlijst” die we de 
eerste jaren hebben moeten hanteren. Houdt 5 mei vrij om indien 
mogelijk, ‘s avonds aanwezig te zijn.

Mevr. Oude Grootebevelsborg:
Lydie was gewoon lid van het bestuur. Gaat onder haar meisjes-
naam Spannenburg door het leven. Woont momenteel met haar 
3 dochters in Amsterdam. Is nu aan het overwinteren in Portugal, 
tennist nauwelijks meer, daar er in Amsterdam weinig mogelijk-
he-den zijn (clubs hebben vrij veel leden). Eén van haar dochters 
vertelde mij nog dat haar zus Nicolien één van de eerste clubkam-
pioenen was bij de jeugd. Samen met haar andere zus Annelies 
waren ze ook in het meisjesdubbel goed voor een medaille.

Dhr. Prins:
Rein was van het begin af aan belast met de technische zaken in 
de club zoals competitie, clubkampioenschappen etc. Is thans nog 
steeds lid van de club en kan over vervlogen tijden nog veel verha-
len. Voelt zich nog erg betrokken bij het wel en wee van de club en 
hoopt over 12½ jaar het 25 jarig jubileum met u allen nog in goede 
gezondheid te vieren.

Uw verslaggever, Schoon van Adel.

Tijdens de opening van de nieuwe dorpskom konden de verenigin-
gen van Wierden zich manifesteren. Hieraan hebben wij als Beu-
kersweide ook meegedaan op zaterdagmiddag 2 mei 1988.  
Henk Geurkink had een groot racket op een bord geschilderd met 
hierin enkele gaten, waar met tennisballen door gegooid moest 
worden. Dit bleek lang niet eenvoudig te zijn; maar uiteindelijk 
hadden we toch 2 winnaars.
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12½ jarig bestaan van W.T.C. Beukersweide

Hoe gaat het met de “Chinees” vraagt Anneke 
Posma aan Marijke Jagt.

Alex Olthuis aan het werk als voorman van de eer-
ste Beheerscommissie van Beukersweide.

Onze toenmalige 
voorzitter Theo van 
Megen, de ontdek-
ker van het “80+ 
Toernooi”.

Er waren ontzettend veel bloemstuk-
ken tijdens ons 12½ jarig jubileum. 
Marga Jansen denkt dan ook “be-
dankt voor die bloemen”.
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Kunstgras bij Beukersweide
Na de gemeentelijke enquête kan onze 
vereniging blijven spelen op het tennis-
park tegenover het station. 
De 4 kunststofbanen zijn vernieuwd, 
hiervoor in de plaats zijn 4 kunstgrasba-
nen gekomen. De gemeente Wierden 
heeft naast deze goedkeuring ook 
toestemming verleend om de 
baanverlichting uit te breiden en wel 
voor baan 3 en baan 4. Op zondag 
25 september 1988 zullen we dit vieren 
met een grote sport/speldag voor alle 
leden en een demonstratiewedstrijd 
tussen 2 Twentse topspelers. 
De heren spelen een single, een 
herendubbel en een mixed met leden 
uit onze vereniging.

Aanleg kunstgrasbanen in 1988.

Wist u……….
- Dat in 1988 er geen jaarlijkse feestavond werd gehouden in 

verband met de vele festiviteiten rond het 12½ jarig jubileum 
en de opening van de kunstgrasbanen.

- Dat er in 1988, 33 teams competitie speelden en dat er 5 
teams kampioen werden.

- Dat de activiteitencommissie de leden in 1988 de gelegenheid 
bood om te fietsen, skiën en klootschieten.

- Dat op zaterdag 24 september 1988 de eerste 4 kunstgrasba-
nen officieel zijn geopend door burgemeester Lieuwen.

- Dat daarbij de Wierdense Harmonie ook mooi luidruchtig aan-
wezig was.

- Dat op 25 september 1988 ook de verlichting bij baan 3 en 4 
gereed kwam.

- Dat onze club op zaterdag 15 oktober 1988 een “Open kunst-
grasdag” hield.

- Dat de leden toen in het paviljoen elke donderdagavond van 
de maanden oktober, november, december, januari, februari en 
maart konden bridgen, jokeren of kruisjassen.

- Dat de vereniging “de Kombinatie” in 1988 werd opgeheven, 
omdat gebleken is dat een langdurige samenwerking tussen 
meerdere clubs heel moeilijk blijft.

Clubkampioenen 1988 hoogste categorie

Heren enkel:  Lennart Bos.
Dames enkel:  Mirjam van Erkelens.
Herendubbel:  Martin Nuwenhof en  
 Ronnie Nuwenhof.
Damesdubbel:  Anja Tollenaar en  
 Mirjam van Erkelens.
Mixed:  Mirjam van Erkelens en  
 Jan Lenderink.
Junioren jongens enkel:  Lennart Bos.
Junioren meisjes enkel:  Ellen Kiekebelt.
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Competitiekampioenen 1988

Basisschool jongens. Staand: Floris ter Beke, 
Rogier Lagcher en Wouter Goldschmidt. Zit-
tend: Bob Osse en Peter Zuyderduyn.

Dames team 6, klasse 6 (gepromoveerd)  
Staand: Dika Geurkink, Ria te Wierik en Marijke Jagt. Zit-
tend: Jannie Minkjan en Annie Lenderink.

Gemengd t/m 15 jaar, klasse 4 (gepromoveerd). Marloes Kemkes, 
Lisette Lenderink, Onno Masselink en Dennis Smit.

Dames team 6, klasse 6 (gepromoveerd).  
Staand: Ivonne van Erkelens, Gé Nijland, Riet van Megen en 
Geertruida Kruiskamp. Zittend: Lineke Sötje.

Gemengd 
team 2, klasse 
6 (gepromo-
veerd). Staand: 
Jan Kassies 
en Gerrit v.d. 
Brand. Zittend: 
Kitty Schinkel 
en Quirin van 
Vliet.
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Jaaroverzicht 1989

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Theo van Megen  voorzitter
Gees Terwee  secretaris
Jan Lenderink, penningmeester
Hans Kiekebelt lid
Bert Klein Ovink lid
Herman Minkjan lid
Dineke Sjoers lid

Op 8 mei 1989 werd een buitengewone 

Bert Klein Ovink,
voorzitter jeugd-
commissie

ledenvergadering 
gehouden om de 
twee gravelbanen 5 
en 6 te vervangen 
door kunstgras en 
deze banen ook 
verlicht te krijgen.
Nog ditzelfde jaar zijn deze banen 
omgebouwd tot kunstgras banen.
Op zondag 17 september 1989 om 
15.00 uur werden de twee kunstgrasba-
nen op informele wijze in gebruik 
genomen.

O Onderhoud.
 Vroeger werd dit door de
 Soweco en gemeente gedaan
 Nu, in de tijd van privatisering,
 moet je er zelf tegen aan.
 Wij hebben een prachtige
 ploeg 
 N.N. dat zegt hun genoeg.

W.T.C. Beukersweide naar  
partnerstad Lampertheim
Vrijdag 16 juni 14.00 uur. 
Het is zover. Na diverse telefoontjes 
over en weer door “unsere scharmante 
Gees Terwee”, hadden 8 echtparen van 
Beukersweide de uitnodiging van T.C. 
Hüttenfeld aangenomen om samen met 
hen hun 10 jarig Geburtstagfest te komen 
vieren. Het weer is stralend en Gees is 
bij het paviljoen aanwezig om ons uit te 
zwaaien. We beginnen al direct met 
enkele groepsfoto’s en de stemming zit 
er goed in.

14.30 uur. We vertrek-
ken. Peter “kust” direct 
bij het optrekken Jan’s 
auto, maar gelukkig blijft 
het bij een klein kusje! 
Een lange reis voor de 
boeg van ± 450 km! Er 
is veel vrachtverkeer en 
daardoor voortdurend 
last van “stau”.

21.00 uur. We naderen 
Lampertheim en ruiken 
de tennisbaan al. Onze 
Duitse vrienden ver-
welkomen ons met sekt, warme schinken en salat, wat natuurlijk 
bij ons goed in de smaak valt. Ze waren aangenaam verrast dat 
wij hun uitnodiging spontaan hadden aangenomen en verheugden 
zich erg op dit weekend. Het werd een erg gezellige en ongedwon-
gen avond. Jan was onze manager, stelde ons voor en sprak 
namens ons allen een woordje. Wij, iedere keer wanneer Jan het 
woord had (en dat was nog wel eens het geval), direct reagerend 
met onze geweldige song: “Wat een spreker is die man enz.”. 
waarop de 2e voorzitter Harald, die steeds namens T.C. Hüttenfeld 
een woordje sprak, opmerkte dat wanneer hij zijn zegje deed, het 
opmerkelijk stil was bij zijn Duitse vrienden. Natuurlijk reageerden 
wij daarop bij het volgende toespraakje van Harald door luid onze 
bekende song in te zetten. Na enige drankjes werd het zo langza-
merhand tijd om de gastgezinnen voor te stellen. Alle Nederlandse 
dames moesten een briefje trekken met daarop de naam van hun 
Gastegeber/in. Een leuk idee en dan gelijk uitbundig kennis 
maken. Hierna werd aan ieder gastgezin een mandje met o.a. een 
ronde kaas en ander puur Hollandse artikelen aangeboden. 
Dit was een mooi gezicht en werd erg gewaardeerd. 
00.00 uur. Geburtstag von dem Johan: weer zingen, feliciteren en 
pret.
01.00 uur Jan stelt voor dat het nu welletjes is en dat we zo 
langzamerhand vertrekken naar de gastgezinnen. Eenieder is dan 
ook zeer vermoeid.

Zaterdag 17 juni 10.00 uur. 
Iedereen ontbijt uitgebreid bij hun gastgezin en inderdaad had 
Harald niet gelogen, de koelkasten waren vol en het ontbijt was 
voortreffelijk.
11.00 uur. Ontvangst durch die Stadt Lampertheim im Bürgerhaus 
Hüttenfeld door de burgemeester van Lampertheim en de Ortsver-
träter van Hüttenfeld. Dit was weer een ongedwongen 
samenzijn met sekt, orangensaft en zoute/zoete stengels. 
De burgemeester bood ons een bierpul en een boek van Lampert-
heim aan.
12.00 uur. Op naar de tennisbaan. Hüttenfeld is een plaatsje met 
zo’n 2000 inwoners en hoort bij de stad Lampertheim. Het ten-
nispark heeft 3 banen en een prachtig houten clubgebouw door 
de leden 3 jaar geleden zelf allemaal gebouwd. De tennisclub 
Hüttenfeld telt 180 leden waarvan 40 jeugdleden. Het inschrijfgeld 
bedraagt 700 mark en ieder lid moet per jaar 12 uur arbeit voor de  
vereniging doen en mag dan 20 mark van de contributie aftrekken.
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Dinand en ik waren gast bij de  “Parel van 
de vereniging”, frau Edith Vath, die enorm 
veel tijd in de vereniging steekt. De af-
spraak was, we willen wel graag winnen, 
maar dik hoeft niet. Het is tenslotte toch 
altijd Duitsland-Holland en wie wil dit nu 
niet winnen. Al snel bleek dat die Holländer  
sehr gut waren. De eerste ronde wonnen 
we dan ook alle partijen, zelfs Frits en Ria 
die alle twee toch een hele tijd niet had-
den gespeeld. De laatste ronde werd alles 
door elkaar gemixed, wat nog het leukst 
was omdat de sterktes nu beter waren 
verdeeld. Jammer was dat Anne (de gast-
vrouw van Anja en Peter) een zweepslag 
kreeg, maar ze bleef er vrolijk onder. 
21.30 uur. Geburtstagsfest met live 
muziek. Door het schitterende weer 
zaten we met zijn allen heerlijk buiten en 
dansten op het overdekte terras. Jan hield 
wederom een speech en bood 
namens onze vereniging een krenteweg-
ge, klompenplank en een mooi gevelteken 
aan. Wij natuurlijk weer onze bekende 
song aanheffen. Ons werd een bord met 
inscriptie aangeboden. Deze avond was 
ook weer oergezellig met polonaise, twist 
enz. Ook nu weer bleken we over zeer 
goede zangers te beschikken.
Het werd dan ook echt een latertje.
Zondag 18 juni 10.00 uur. Gezamenlijk 
ontbijt op een oude binnenplaats onder een 
oude kastanjeboom. Ieder gastgezin bracht 
wat mee.
11.00 uur. Hierna maakten we een kleine 
sightseeing tour in die Umgebung. We be-
zochten een burcht, het rathaus en de dom 
van Heppenheim. Vervolgens weer naar 
het clubgebouw en dan huiswaarts.
Het afscheid was dan ook moeilijk voor 
sommigen. Je kent elkaar nog maar 2 da-
gen en toch.. een teken van verbroedering, 
het doel waarvoor wij deze reis hebben 
gemaakt. 

15.00 uur. Met toeters, vlaggen en veel 
herrie werden we uitgezwaaid.
20.30 uur. Terug in Wierden werd dit fijne 
weekend met een etentje bij de chinees 
besloten. Ik denk en weet zeker dat we 
met zijn allen: Henk en Dika Geurkink, 
Ria en Johan te Wierik, Annie en Jan 
Lenderink, Minie en Gerard ??, Annie en 
Wim Gels, Anja en Peter Tollenaar, Han-
nie en Frits ?Hardiek?, Christien en Di-
nand Marsman, met plezier terug denken 
aan deze voor ons en unsere Gastgeber 
zeer fantastische dagen.

Christien

Clubkampioenen 1989 hoogste categorie

Heren enkel:  Fons Woolderink.
Dames enkel:  Mirjam van Erkelens.
Herendubbel:  Hans Groenveld en Erik Posma.
Damesdubbel:  Anja Tollenaar en  
 Mirjam van Erkelens.
Mixed:  Mirjam van Erkelens en  
 Jan Lenderink.
Junioren jongens enkel:  Fons Woolderink.
Junioren meisjes enkel:  Ellen Kiekebelt.
Junioren jongens dubbel: Fons Woolderink en  
 Arnoud Weghorst.

Wist u……….
- Dat er op 18 en 19 februari 1989 een midwintertoernooi werd 

georganiseerd.
- Dat de prijs van een winterlabel ƒ 60,- i.p.v. ƒ 50,- werd.
- Dat er in 1989 serieuze plannen waren om ergens op ons ten-

niscomplex “jeu de boules” banen aan te leggen.

Competitiekampioenen 1989

Heren team 3, klasse 7 (gepromoveerd) 

Jongens t/m 15 jaar, klasse 3 (gepromo-
veerd) .  
Staand: Peter Zuyderduyn, Tom Terwee.  
Zittend: Rogier Lagcher en Bob Osse.

Dames team 2, klasse 3 (gepromo-
veerd).  
Staand: Corrie de Koomen en Anja 
Tollenaar. Zittend: Rie van Loevezijn, 
Ria Hoff en Hillie Nijenbanning.
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Jaaroverzicht 1990

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Theo van Megen,  voorzitter
Helga Sasbrink,  secretaresse
Johan Braakman, penningmeester
Hans Kiekebelt lid
Bert Klein Ovink lid
Alex Olthuis lid
Wim Lammertink lid

Voor het eerst komt er 
een recreatiecommis-
sie in plaats van de 
activiteitencommissie 
en de toernooicom-
missie.
De beheerscommis-
sie en onderhouds-

Johan Braakman
penningmeester

Helga Sasbrink
secretaresse

Alex Olthuis,
voorzitter Alg.
Beheerscommissie
A.B.K.

commissie gaat nu algemene beheers-
commissie heten.
Ook nieuw in 1990 de PR commissie be-
staand uit: Jan Lenderink, Jan van Vliet 
en Jan Posma.

De eerste overrompelend ervaring in 
1990 is wel het enorme succes van de in 
januari gehouden ledenwerfactie. 
Ons ledenbestand nam in een klap met 
ongeveer 25% toe, namelijk van 425 
leden tot ongeveer 550 leden. 

P Ping ping en penningmeester.
 Dat waren al die jaren
 Mannen die de “schatkist” goed
 konden bewaren.
 Het resultaat mag er dan ook na
 25 jaar zijn. Een vereniging zo  
 gezond als een vis, financieel  
 geen centje pijn.

In de loop van dit jaar moest echter worden besloten om nieuwe 
leden slechts toe te laten naarmate vertrekkende leden ruimte boden. 

Opnieuw speelden een groot aantal teams competitie, zodat verde-
re uitbreiding, behoudens op zondag, nauwelijks nog mogelijk was.

Tijdens de clubkampioenschappen werd het 500ste lid, Wouter 
Spoelder in de tennisspulletjes gezet.

Opnieuw bleek het 80+ dubbeltoernooi een klapper van jewelste 
met veel deelname, leuke wedstrijden en dit keer meerdere Beu-
kersweideleden in de finales.

In financieel opzicht beginnen we de eerste zorgen te boven te 
geraken.

Het clubgebouw is met enkele verbeteringen opnieuw verfraaid.

De in 1990 doorgevoerde organisatorische veranderingen in het 
bestuur en de samenstelling van commissies blijken in de praktijk 
veranderingen ten goede te zijn geweest.

Met activiteiten als het “slottoernooi”, het “snerttoernooi”, alsmede 
“klootschieten” bereikten we in 1990 succesvol het einde van dit 
tennisjaar.

Wist u……….
- Dat begin 1990 de banen 5 en 6 voorzien werden van verlich-

ting.
- Dat er in 1990, 27 teams competitie speelden waarvan er 3 

kampioen werden.
- Dat oude ballen ingeleverd konden worden bij de jeugdcom-

missie en die commissie kans zag die rommel ook nog te ver-
kopen.

- Dat er in 1990 aan kinderen van leden z.g. vakantielabels wer-
den verkocht, zo’n label kostte ƒ 40,00 en was alleen geldig in 
juli en augustus.

- Dat in 1990 ons ledenbestand steeg van 425 naar 550 leden.
- Dat er daarom geen winterleden meer mochten spelen, dat het 

anders te druk werd op de banen.
- Dat winterleden dus maar volledig lid moesten worden.
- Dat het bestuur de prijs van een glas frisdrank tijdens jeugd-

evenementen verlaagde tot ƒ 0,50.
- Dat de prijs van een kop koffie definitief verlaagd werd van 

ƒ 1,25 naar ƒ 1,00.
- Dat er plannen waren om in 1990 de biertap installatie af te 

sluiten, dit was nodig om hygiënische redenen.



62

Jubileumboek
25 jaar Tennis Club Beukersweide

Clubkampioenen 1990 hoogste categorie

Heren enkel:  Lennart Bos.
Dames enkel:  Ellen Kiekebelt.
Herendubbel:  Lennart Bos en Fons Woolderink.
Damesdubbel:  Renate Heutink en Ineke Schipper.
Mixed:  Marga Bos en Jan Bos.
Junioren jongens enkel:  Robin Schildwacht.
Junioren meisjes enkel:  Janneke Tuinstra.

Competitiekampioenen

Heren team 6, klasse 6 (gepromoveerd). 
Staand: Gerard Harbers, Hennie Kaptein en Herman Vos. 
Zittend: Rein Prins en Jan Boers.

Jongens t/m 15 jaar. Ralph Nordhausen, Peter Zuyderduyn en Rogier Lagcher. Zit-
tend: Joris Kremer en Bob Osse.
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Jaaroverzicht 1991

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Theo van Megen  voorzitter
Helga Sasbrink  secretaris
Johan Braakman  penningmeester
Hans Kiekebelt lid
Alex Olthuis lid
Rein Prins lid

Met ingang van 1991 trad Bert Klein 
Ovink af als voorzitter van de jeugd-
commissie. Deze commissie werd 
ondergebracht in de Technische Com-
missie.

Wim Lammertink droeg het vaandel 
over aan Rein Prins als voorzitter van 
de K.R.T.

De redactie van ons clubblad krijgt 
een nieuw duo: Hennie Tuinte en Jos 
Kruiper nemen zitting in de redactie als 
opvolgers voor Peter van Cappellen.

Heer Bruggeman

Tijdens de algemene 
ledenvergadering 
stelt het bestuur voor 
om de heer Brug-
geman tot erelid te 
benoemen.

De heer Bruggeman, 
zo wordt geme-
moreerd, is al heel 
lang lid en heeft veel 

Wist u……….
- Dat er begin 1991 een ledenstop was.
- Dat er in 1991, 29 teams competitie speelden waarvan er 3 

teams kampioen werden.
- Dat 18 buitenlessen in groepen van 4 toen ƒ 230,00 kostten.
- Dat er in 1991 een speciale jeugdledenwerfactie was, dat dat 

met name via de scholen een flink aantal nieuwe jeugdleden 
opleverde.

- Dat in 1991 de jeugdcommissie opging in de technische com-
missie.

- Dat de contributie in 1991 ƒ 145,00 bedroeg.

Clubkampioenen 1991 hoogste categorie

Heren enkel:  Cyrille Marsman.
Dames enkel:  Lissette Lenderink.
Herendubbel:  Edwin Wassink en Onno Weghorst.
Damesdubbel:  Hannie Hardiek en 
 Mirjam van Erkelens.
Mixed:  Ineke Schipper en Gert Jan Pleij.
Junioren jongens enkel:  Onno Masselink.
Junioren meisjes enkel:  Janneke Tuinstra.

voor de club en de leden gedaan. Helaas 
moeten wij noodgedwongen afscheid van 
hem nemen. Wij willen hem niettemin 
graag in ons midden houden en om die 
reden erelid  van Beukersweide maken.

De heer Bruggeman is een heer op en 
buiten de banen, heeft tennistechniek op 
de jeugd overgebracht, maakte het label-
bord, gaf adviezen over o.a. de belijning, 
lette op dat er niemand “zwart” tenniste 
en was voorts een groot supporter en 
stimulator van het damestennis op de 
dinsdag.

De heer Bruggeman hield van Beukers-
weide en wij van hem.
Onder een daverend applaus van leden 
werd hem het erelidmaatschap verleend.

De heer Bruggeman

Gemengd, klasse 3.  
Staand: Arjan Lenderink en Onno 
Masselink. 
Zittend: Lisette Lenderink en Ellen 
Kiekebelt.

Jongens team 1, t/m 15 jaar. 
Jeroen Renssen, Floris ter Beke, 
Björn Hofhuis, Erik Wilbers en Martijn 
Bos.

Heren team 1, klasse 5  
Hans Groeneveld, Olaf Weghorst, 
Edwin Wassink en Gert Jan Pleij.

Competitiekampioenen 1991
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Woord van onze vierde voorzitter Jan Lenderink

Q Een rare letter maar ouderwets
 voor qualiteit
 Dat heeft onze vereniging in al
 haar lagen
 Denk daar eens over na, en zeg
 niet direkt nee als ze u ook iets
 vragen

Periode 1992 t/m 1997
Om te beginnen wil ik het bestuur zeer 
hartelijk gelukwensen met het 25 jarig 
jubileum van onze vereniging. Gestart 
in 1975 heeft W.T.C. Beukersweide zich 
in de daarop volgende jaren ontwikkeld 
tot een vooraanstaande vereniging die 
een belangrijke en niet meer weg te 
denken plaats in neemt binnen de ge-
meenschap van Wierden. 

Het doet mij deugd aan de ontwikke-
ling van onze vereniging een steentje te 
hebben kunnen bijdragen. Als een van 
de belangrijkste momenten in deze pe-
riode van 25 jaar zie ik toch het besluit 
van het toenmalige bestuur om onze 
vereniging flink te laten groeien. Door 
een zeer actieve ledenwerfactie in de 
jaren 1987/1988/1989 is het aantal le-
den toegenomen van ca. 350 tot meer 
dan 600. Nadien is dit aantal feitelijk 
nimmer meer in gevaar geweest en 
was het bestuur zelfs genoodzaakt om 
jaarlijks al in de loop van het seizoen 
een ledenstop in te stellen. Daardoor 
werd de reeds aanwezige basis zodanig 
verbreed, dat de vereniging zowel spel-
technisch als qua accommodatie kon 
uitgroeien tot het huidige niveau. 

Mede door de aandacht die aan de be-
mensing van het bestuur en de verschil-
lende commissies is geschonken, is de 
organisatie van de vereniging en het 
beheer van de accommodatie steeds 
beter geworden. De permanente in-
stroom van nieuwe leden en met name 
ook jeugdleden is hiervan het gevolg. 
Maar ook het grote aantal teams waar-
mee jaarlijks de competitie met andere 
verenigingen wordt aangegaan en het 
druk bezochte open 80 + toernooi van 
onze vereniging zijn hiervan de vruch-
ten. 

Veel aandacht is er bij voortduring besteed aan de sfeer binnen 
onze vereniging. Deze sfeer is mijns inziens ook de belangrijkste 
factor waarom zowel jong als oud zich thuis voelen bij onze club en 
ook bereid zijn zo nodig de handen uit de mouwen te steken. 
Vrijwilligerswerk heeft altijd zeer hoog in het vaandel gestaan. 
Ik ben er van overtuigd dat daarin dan ook de kracht van onze 
vereniging schuil gaat. 

Terugkijkend op mijn eigen periode als voorzitter denk ik met zeer 
veel genoegen  terug aan de tijd dat er opnieuw plannen gemaakt 
konden worden voor een algehele renovatie van het paviljoen. En 
als je die plannen dan ook nog weet te realiseren geeft dat extra 
voldoening. Door de inzet van zeer velen is er nu een prachtige 
accommodatie ontstaan waarmee onze vereniging  de komende 
jaren zeer goed vooruit kan en de toekomst met zeer veel vertrou-
wen tegemoet kan zien. 

Zoals te verwachten was, staat dit jaar bol van de vele extra acti-
viteiten met als hoogtepunt het jubileumfeest in november a.s.  Ik 
wens u allen daarbij zeer veel plezier toe.

Jan Lenderink. 
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Jaaroverzicht 1992

Wim van Amersfoort
T.C.-voorzitter

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Jan Lenderink voorzitter
Johan Braakman  penningmeester
Helga Sasbrink  secretaris
Wim van Amersfoort lid
Alex Olthuis lid
Rein Prins lid

In 1992 neemt Jan 
Lenderink het voor-
zitterschap over van 
Theo van Megen. Ans 
Gerdzen stopt met de 
ledenadministratie, dit 
wordt overgenomen 
door Roel van ’t Veer.

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer 
H. Kiekebelt, vice-voorzitter van Beukers-
weide en voorzitter van de Technische 
Commissie. In zijn plaats wordt met 
algemene stemmen benoemd de heer 
B. Breukink.

In de afgelopen jaren hebben twee per-
sonen wel een zeer persoonlijk stempel 
op clubhuis en park van Beukersweide 
gedrukt. Wij denken aan de fantastische 
damesdouche, het inhangbord en de 
verlichting daarboven, de betegeling van 
de zitkuil, de renovatie van de “toren”, 
de afsluiting van de clubhuisbinnendeur, 
de nieuwe buitensloten en nog zoveel 
andere vernieuwingen en verbeteringen. 
Kortom, Wim en Henk zijn altijd bereid 
geweest deze zaken ten behoeve van 
Beukersweide aan te pakken.

Naar aanleiding van vragen door meer-
dere leden gesteld t.a.v. de kwaliteit van 
onze kunstgrasbanen, hebben wij een 
onderzoek laten instellen door de KNLTB.

R Rust, moment van bezinning.
 In de afgelopen 25 jaar zijn
 diverse leden van ons heenge-
 gaan. Laten we daar een
 moment bij stil blijven staan.
 Dat zij “rusten in Vrede”

Wist u……….
- Dat er in 1992  580 leden waren voor 6 banen en dat er een 

wachtlijst was van 30 personen.
- Dat wij in 1992 pas toestemming kregen om zelf overtollig 

zand van de banen te vegen, dat ons dat voorheen door de 
gemeente en door Oranjewoud verboden was.

- Dat er toen ook douchecabines in de dameskleedkamer zijn 
aangebracht.

- Dat in 1992 de KNLTB pas ook bij ons ledenpas werd.
- Dat iedereen toen snel op zoek moest naar een “goedgelijken-

de” foto.
- Dat er dit jaar 35 teams competitie speelden en dat er maar 2 

teams kampioen werden.
- Dat vanaf 1992 ons clubblad bij Soweco wordt gedrukt.
- Dat er toen voor het eerst als experiment ‘s winters op onze 

banen door Scharphof les werd gegeven.

Clubkampioenen 1992 hoogste categorie

Heren enkel:  Onno Masselink.
Dames enkel:  Ellen Kiekebelt.
Herendubbel:  Edwin Wassink en Olaf Weghorst.
Damesdubbel:  Nicole Lenderink en Lisette Lenderink.
Mixed:  Petra te Wierik en Cyrille Marsman.
Junioren jongens enkel:  Jeroen Ernst.
Junioren meisjes enkel:  Janneke Tuinstra.

Rapport Kunstgrasbanen:
Op het Beukersweidepark liggen zes met zand ingestrooide kunstvezelmatten. Vier 
banen zijn in 1988 aangelegd op cementgebonden edelsplitbanen door de firma Oranje-
woud. Deze banen geven aanleiding tot klachten. De twee andere in 1989 op lava aan-
gelegde banen zijn van betere kwaliteit. Er zijn enkele monsters beschikbaar gesteld. 
Naar aanleiding daarvan hebben wij de volgende opmerkingen: het zand is van redelijke 
kwaliteit. Er komen hier en daar wel wat te grote hoekige korrels in het materiaal voor. 
Deze korrels veroorzaken ons inziens echter geen extra slijtage. Wel is de slijtage van 
de mat groot. In een periode van ruim drie seizoenen zijn de polen van 19 mm lang 
afgesleten tot 11 mm lang. Op die plaatsen is het zand ook sterk vervuild. De kunstgras-
matten slijten sterk onder draaiende beweging. De vezels splijten en knikken sneller. 
Tevens moeten wij opmerken dat de bijgeleverde onderhoudsmaatregelen inmiddels zijn 
achterhaald. Wij hebben de firma Oranjewoud benaderd over het advies de kunstgrasmat 
tot 2mm onder het vezeloppervlak vol te strooien met zand. Wij zijn van mening dat dit 
voor het behoud van de banen beter is. Een en ander is inmiddels in de nieuwe onder-
houdsmaatregelen verwerkt. 
De firma Oranjewoud zal zich ter plaatse op de hoogte stellen. Wij horen nog gaarne de 
resultaten van dit gesprek.

Competitiekampioenen 1992

Heren 35+, team 1, klasse 3. 
Staand: Peter Sötje, Jan Lankamp en Frank 
Ernst. 
Zittend: Gerrit Toenink en Herman Minkjan. 
Frits Hardiek, die ook bij dit team hoorde, 
staat niet op deze foto.

Het jeugdteam bestaande uit Joris 
Kremer, Jeroen Ernst, Ralph Northau-
sen, Bob Osse en Peter Zuyderduyn 
werd kampioen in de seniorencompe-
titie 7de klasse. Hier is geen foto van 
beschikbaar.
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Jaaroverzicht 1993

Henriëtte Bots,
nieuwe secretaris

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Jan Lenderink voorzitter
Henriëtte Bots  secretaris
Johan Braakman  penningmeester
Wim van Amersfoort lid
Alex Olthuis lid
Rein Prins lid

Wist u……….
- Dat in april 1993 de 06 lijnen oftewel sekslijnen in het clubge-

bouw worden geblokkeerd.
- Dat er in 1993  37 teams mee hebben gedaan aan de competi-

tie en dat er 8 teams kampioen zijn geworden.
- Dat er zich begin 1993  32 leden opgaven voor de conditietrai-

ning.
- Dat op 1 april 1993 het nieuwe labelbord in gebruik werd genomen.
- Dat 18 lessen buiten in groepen van 4 toen ƒ 245,00 p.p. kostten.
- Dat er een koffie- en limonade automaat in de hal geplaatst werd.
- Dat er in oktober 1993 een wachtlijst was van bijna 50 personen.

S Sponsoren. 
 Daar moet je heel erg zuinig op
 zijn. Zij dragen hun steentje bij
 voor het welslagen van dit festijn.

Op bestuurlijk niveau 
waren er in 1993 weinig 
problemen. 
Sportief gezien was 
1993 een goed jaar. 
De competitie leverde maar liefst 8 kam-
pioenen op.

Het achtste 80+ dubbeltoernooi genoot 
een enorme belangstelling van binnen en 
buiten de vereniging. 

Dit jaar is er een extra uitgave versche-
nen van de redactie van ons clubblad 
Weidepraat: “Volgens de regels”. Voort-
aan zal Weidepraat, net zoals de specia-
le editie, in zijn nieuwe vorm verschijnen.

De training werd verzorgd door Marcel 
Zunnenberg; na zijn vertrek heeft Fred 
Scharphof die overgenomen.

Alvorens te beginnen met de algemene 
ledenvergadering wordt er een moment 
stilte in acht genomen in verband met het 
overlijden van Frits Eshuis en Harm van 
’t Veer.

Het is verheugend te kunnen constateren 
dat het ledental nog steeds groeiende is. 
Bovendien zijn er middels een jeugdactie 
wederom ongeveer 25 nieuwe jeugdle-
den ingeschreven. 

Bij de TC heeft een belangrijke wijziging 
plaatsgevonden en wel dat zij nu het 
baanonderhoud onder hun beheer heb-
ben.

Clubkampioenen 1993 hoogste categorie

Heren enkel:  Jarno Stamsnieder.
Dames enkel:  Ellen Kiekebelt.
Herendubbel:  Jarno Stamsnieder en Cyrille Marsman.
Damesdubbel:  Marge Bos en Ineke Schipper.
Mixed:  Petra te Wierik en Cyrille Marsman.
Junioren jongens enkel:  Björn Hofhuis.
Junioren meisjes enkel:  Janneke Tuinstra.
Junioren jongens dubbel L. Dubbers en Y. Dubbers
Junioren meisjes dubbel Marleen Boenders en Elise Kruiper
Junioren mixed: Elise Kruiper en Maarten Kruiper

KRT: hebben diverse toernooien georganiseerd en met name het 
verrassingstoernooi was een groot succes.

ABK: hebben dit jaar wederom alles keurig verzorgd, maar onder-
vinden ieder jaar weer grote proble-
men met de barbezetting. Komend 
jaar wordt hier extra aandacht aan 
gegeven.

80+ commissie: zij hebben dit jaar 
enkele nieuwe sponsors geworven.

Weidepraat: de kwaliteit van het club-
blad is goed vooruitgegaan, het is 
een goed leesbaar blad geworden.

Extern hebben wij goede contacten 
met Tennisschool Scharphof, en de 
Sportcommissie.
Via de krant heeft u kunnen lezen dat 
er wordt nagedacht over privatisering, 
waarbij Dubbers ook werd genoemd. 
Het bestuur heeft via de politiek ken-
baar gemaakt dat Beukersweide hier 
uitstekend zit en geen enkele be-
hoefte heeft om te verkassen. Indien 
het toch moet gebeuren dan moet er 
voor Beukersweide duidelijk een toe-
gevoegde waarde zijn.
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Competitiekampioenen 1993

Dinsdag dames team 5, klasse 6  
Dika Geurkink, Jannie Minkjan, Annie Lenderink, 
Diny Eshuis en Ria te Wierik.

Zaterdag heren team 1, klasse 3  
Arnoud Weghorst (links), Gert Jan Pleij (voor), Fons 
Woolderink (midden), Sander Robben (boven) en 
Lennart Bos (rechts).

Zondag heren team 1, klasse 5.  Staand: Onno 
Masselink, Jarno Stamsnieder, Edwin Wassink, en 
Olaf Weghorst. Zittend: Cyrille Marsman.

Zaterdag heren team 2, klasse 5   
Dinand Marsman, Jan Lenderink, 
Wim Gels en Herman Lagcher.

Jongens team 1, t/m 17 jaar 
Richard Schoemaker, Floris ter Beke, 
Jeroen Renssen en Björn Hofhuis.

Meisjes team 1, t/m 17 jaar 
Janneke Tuinstra, Carolien vd 
Broeke, Irella vd Broeke en Rachel 
Aanstoot.

Basisschool gemengd, team 1 
Leonie Lenderink (links), Sjoerd Al 
(midden),Jeroen Blokvoort (boven) en 
Jolien Alferink en Karlijn Wildeboer 
(welke van de 5 staat niet op de foto?)

Basisschool jongens 
Barry Meijer (links), RenéMeijer (midden 
vooraan), Arnold Roozenbeek (halverwege 
het trapje), Martijn Wanschers (bovenaan) 
en Maarten Kruiper (rechts).
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Jaaroverzicht 1994

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Jan Lenderink voorzitter
Henriëtte Bots  secretaris
Johan Braakman  penningmeester
Peter Tollenaar lid
Rein Prins lid
Alex Olthuis lid

Peter Tollenaar,
weer terug als voor-
zitter T.C.

In de algemene 
ledenvergadering 
in januari is P. Tol-
lenaar met algemene 
stemmen benoemd 
tot bestuurslid. Hij 
neemt zitting als 
vertegenwoordiger 
van de technische commissie. Hij neemt 
daarmee de plaats in van W. van Amers-
foort. 

De jeugd heeft ook dit jaar de nodige 
aandacht gekregen: aan de allerkleinsten 
konden 10 balvaardigheidsdiploma’s wor-
den uitgereikt. 

Het negende 80+ toernooi was mede 
door het bijzonder mooie weer een gran-
dioos succes. De organisatiecommissie 
was voor het eerst gestoken in nieuwe 
kleding.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar we-
derom moeten besluiten een ledenstop in 
te voeren, daar anders het ledenaantal, 
met name seniorleden, te hoog zou wor-
den. 
De penningmeester deelt mee dat de 
financiële situatie van de club gezond is 
te noemen.

T Tachtig-plus.
 Een toernooi tot ver buiten de
 regio bekend.
 Wij, Beukersweide, zijn apetrots
 op dit patent.

Wist u……….
- Dat in 1994 Boerderij ’n Dikken afgebrand is.
- Dat er dit jaar 38 teams aan de competitie deelnamen en dat 

er 4 teams kampioen zijn geworden.
- Dat met ingang van dit jaar de 2 enkelspelers wel samen een 

dubbel mochten vormen.
- Dat in 1994 ons clubblad het A4 formaat kreeg in plaats van A5.
- Dat het bestuur een grootse feestavond gaf op zaterdag 11 juni 

met het dixielandorkest “De hot spot stompers”, en dat de en-
tree maar ƒ 5,00 bedroeg.

Clubkampioenen 1994 hoogste categorie

Heren enkel:  Onno Masselink.
Dames enkel:  Hillie Nijenbanning.
Herendubbel:  Gert Jan Pley en Brandy Schiltwacht.
Damesdubbel:  Tea Koopman en Ellen Kiekebelt.
Junioren jongens enkel:  Björn Hofhuis.
Junioren meisjes enkel:  Audry Nijhof.

Competitiekampioenen 1994

Dinsdag dames team 2, klasse 5 
Staand: Anja Tollenaar, Ria Hoff en 
Quirin van Vliet. 
Zittend: Kitty Schinkel en Diny 
Keijzer.

Zaterdag heren 2, klasse 4 
Staand: Jan Lenderink, Dinand 
Marsman en Peter de Lange. Zittend: 
Herman Lagcher en Wim Gels.

Zondag heren team 2, klasse 6 
Robin Schildwacht, Brandy Schild-
wacht, Jeroen Ernst, Bob Osse en 
Joris Kremer.
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Jaaroverzicht 1995

U Dat bent U en U en U
 Allemaal individuele leden
 die W.T.C. Beukersweide tot
 één eenheid smeden.

Bestuurssamenstelling:
Jan Lenderink voorzitter
Henriëtte Bots  secretaris
Johan Braakman  penningmeester
Peter Tollenaar lid
Rein Prins lid
Alex Olthuis lid

Het jaar 1995 stond in het teken van het 
20-jarig bestaan van de W.T.C. Beukers-
weide. 
Voor zijn verdiensten heeft de algemene 
ledenvergadering met algemene stem-
men de heer Jan van Vliet benoemd tot 
erelid van de W.T.C. Beukersweide.
De vereniging telt ongeveer 600 leden.
Het dak van ons clubhuis is in zijn geheel 
vernieuwd. 
Het afgelopen jaar is is niet alleen ons 
clubblad “Weidepraat” 5 maal versche-
nen, daarnaast is ook uitgebracht ons 
infoboekje “Volgens de Regels” en een 
“Speciale Editie” in verband met de jaar-
vergadering. 
In de competitie werden dit jaar 4 teams 
gehuldigd als kampioen. 
Dit jaar is door de commissie recreatief 
tennis (K.R.T.) voor het eerst een “Ouder-
Kind-Toernooi” georganiseerd. Het werd 
een succes.
Het winterse “Parentoernooi” is omge-
doopt tot het “Koale-Neuzen-Toernooi”.
In verband met het 20-jarig bestaan heeft 
de K.R.T. op 20 oktober een grootse 
feestavond in ’t Anker georganiseerd.
Mede dankzij het bijzonder mooie 
weer werd het tiende 80+ dubbeltoer-
nooi een grandioos succes. Iedere 
deelnemer(ster) ontving deze keer een 
bidon met logo alsmede een foto van 
het team, welke bij binnenkomst was ge-
maakt.

De toenmalige 80+ commissie.  
Staand: Henny Stegehuis, Wim Gels, Dika 
Geurkink, Rein Prins en Dinand Marsman. 
Zittend: Mia Kruiper en Christien Marsman.

Ons erelid de heer Bruggeman werd dit 
jaar 80 jaar. Hij werd in de bloemetjes 
gezet.

Erelid Jan van Vliet 
Tijdens de algemene leden-
vergadering op 27 januari 
1995 doet het bestuur de aan-
wezige leden het voorstel om 
oud voorzitter Jan van Vliet tot 
erelid van de W.T.C. Beukers-
weide te benoemen.
Jan van Vliet is lid van onze 
vereniging sinds de oprichting 
en bekleedde vanaf het mo-
ment dat het definitieve be-
stuur werd gevormd jarenlang 
de functie van secretaris. Van 
1984 t/m 1987 hij voorzitter 
geweest en daarna nam hij 
zitting in de PR-commissie. 
Jan en Quirin van Vliet moe-
ten noodgedwongen onze 
club verlaten vanwege Jan’s 
werk. Zij verhuizen naar 
Brabant. 
De ledenvergadering gaat met 
algemene stemmen akkoord 
met het bestuursvoorstel en 

Jan Lenderink overhandigt Jan van Vliet 
de oorkonde die behoord bij het erelid-
maatschap van de W.T.C. Beukerswei-
de. Henriëtte Bots, Johan Braakman en 
Peter Tollenaar (v.l.n.r.) kijken goedkeu-
rend toe.

Wist u……….
- Dat Beukersweide dit jaar een verzoek doet bij de gemeente 

om op de plek waar Boerderij ’n Dikken stond haar 7de baan te 
mogen aanleggen.

- Dat in 1995 een trainerswissel plaatsvindt, Fred Scharphof 
wordt door Alwin Offreins opgevolgd.

De vier voorzitters van de afgelopen 
20 jaar aan tafel bezig tijdens een 
sketch. V.l.n.r.: Frans Govers, Jan 
Lenderink, Theo van Megen en Jan 
van Vliet.. Rein Prins met microfoon 
voert de regie. Cindy Winkel is 
behulpzaam als serveerster.

Bardienst. Laatste (zon)dag van 
de vakantie, mei 1995. Competitie 
1995. Jannie en Jan Lankamp.

20-Jarig bestaan W.T.C. 
Beukersweide
Het is alweer 20 jaar geleden 
dat de W.T.C. Beukersweide is 
opgericht. Voor de jeugd is in 
dit kader een bus beschikbaar 
gesteld om het ABN-AMRO 
toernooi te bezoeken. Op 20 
oktober vindt een spetterende 
feestavond plaats in ’t Anker in 
Wierden.

Alle voorzitters van de afgelopen 
20 jaar, te weten Frans Govers, 
Jan van Vliet, Theo van Megen 
en de toenmalige voorzitter Jan 
Lenderink, werden in het zon-
netje gezet tijdens een prachtige 
sketch die oude herinneringen 
weer boven haalde.

Jan mocht uit handen van de toenmalige voorzitter Jan Lenderink 
de oorkonde in ontvangst nemen.
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Clubkampioenen 1995 hoogste categorie

Damesdubbel:  Mirjamvan Erkelens en Ellen Kiekebelt.
Herendubbel:  Hans Jansen en André Jansen.
Mixed:  Ellen Kiekebelt en Onno Masselink.
Dames enkel:  Ellen Kiekebelt.
Heren enkel:  Onno Masselink.
Junioren jongens enkel:  Maarten Kruiper.
Junioren meisjes enkel:  Wendy Renssen.

Competitiekampioenen 1995

Gemengd team 2,  
Voor: Roel van ’t Veer, Julie Wilbers en Lineke 
Luigies.  
Achter: Hans Kiekebelt, Martin v.d. Ven en André 
Jansen.

Gemengd team 3, klasse 6 
Bas Schasfoort, Bob Schasfoort, Frank Geerdink, 
Michel Disselhorst, Jessica Heutink en Marieke 
Bloem

Gemengd team 4, klasse 6: Henry Remmers, Marleen van ’t Veer, Alex Olthuis en 
Ellen Klaassen.

Basisschool jongens 
Staand: Jan Willem Bots, IJsbrand 
Olthof en Steven Wanschers.  
Zittend: Rob Tuinte en Sjoerd Al.

Gemengd junioren, klasse 4 
Voor: Arnold Roozenbeek en 
Maarten Kruiper 
Achter: Wendy Renssen en Elise 
Kruiper
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Jaaroverzicht 1996

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Jan Lenderink voorzitter
Henriëtte Bots  secretaris
Johan Braakman  penningmeester
Rob Koopman lid
Rein Prins lid
Alex Olthuis lid

Rob Koopman,
voorzitter T.C.

V Dat zijn de voorzitters.
 De bedoeling was er een “Jan”
 boel van te maken.
 Gelukkig dat Frans en Theo daar
 een stokje voor staken.

Er waren 41 leden aan-
wezig op de algemene 
ledenvergadering, 
welke gehouden werd 
op 31 januari 1996.

Tijdens deze vergade-
ring treedt Peter Tol-
lenaar na 2 jaar af als 

Eveneens aftredend en niet herkiesbaar 
voor de technische commissie is Jan 
Kassies. Hij was bovendien nog enkele 
jaren competitieleider, verzorgde gedu-
rende een periode van 9 jaar de banen 
en de accomodatie en ook schreef hij 
regelmatig in ons clubblad.

Ondanks het wat minder goede weer was 
het elfde 80+ toernooi weer een groot 
succes niet in het minst vanwege de 
geweldige organisatie. Helaas werd het 
toernooi overschaduwd door het plotse-
ling overlijden van ons lid André Gelauff.

voorzitter van de Technische Commissie 
(T.C.). Hij wordt opgevolgd door Rob 
Koopman.

Clubkampioenen 1996 hoogste categorie

Heren enkel: Lennart Bos
Dames enkel: Ellen Kiekebelt
Heren dubbel: Rut Luttikhuis en Lars Luttikhuis
Dames dubbel: Janneke Tuinstra en Marieke Teunissen
Mixed: Janneke Tuinstra en Fons Woolderink
Junioren jongens enkel: Arnold Roozenbeek
Junioren meisjes enkel: Wendy Renssen
Junioren jongens dubbel: Arnold Roozenbeek en Barry Meijer
Junioren meisjes dubbel: Leoni Lenderink en Marleen Boenders
Junioren mixed: Elise Kruiper en Maarten Kruiper.

Competitiekampioenen 1996

Gemengd team 2, 
klasse 3 
Staand: Arnoud 
Weghorst en Ellen 
Kiekebelt 
Zittend: Janneke 
Tuinstra en Robin 
Schildwacht
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Zondag junioren gemengd 
Staand: Wendy Renssen, Elise Kruiper en Arnold Roozenbeek. Zit-
tend: Maarten Kruiper en Robin Schildwacht (coach).

Dames team 3, klasse 4 
Ria de Roo, Annemiek van Leussen, Ans Hobert, Dinie van 
Nuenen, Didi Koop en Annie Bijlsma.

Landelijk heren 1, klasse 4 
Hessel Reekers, Jeroen Renssen, Rut Luttikhuis en Lars Luttikhuis.

Zaterdag heren 4, 
klasse 6 
Wim Boom, Henk 
Meijer, Jan Groote-
laar, Arno Hiddink en 
Tonnie Grootelaar

Woensdag meisjes 1 
Staand: Marlijn van Dijk, Carlein Kremer en Anita Hobert (coach). 
Zittend: Ellemarie Rietman en Linda Holterman.

Landelijk junioren gemengd, klasse 3 
Marleen Boenders, Martijn Wanschers, Leoni Lenderink en Barry 
Meijer. Voorgrond: Robin Schildwacht.
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Jaaroverzicht 1997

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag 1997

Bestuurssamenstelling:
Jan Lenderink voorzitter
Henriëtte Bots  secretaris
Johan Braakman  penningmeester
Rob Koopman lid
Rein Prins lid
Erik te Wierik lid

Erik te Wierik,
voorzitter Algemene
Beheerscommissie

In september 1997 hebben we afscheid 
moeten nemen van twee leden, namelijk 
Mw. A. Wiersma-Sannes en mw E.Th. 
Toenink-Pikkemaat. Beiden waren zij ac-
tief met de tennissport bezig en hebben 
zij vele kopjes koffie en drankjes in de 
loop der jaren aan ons geserveerd. Op 
de jaarvergadering werd een minuut stilte 
in acht voor deze overledenen.

Het bestuur heeft in de ledenvergade-
ring van 29 januari 1997 de opdracht 
gekregen een plan te ontwerpen voor 
uitbreiding en vernieuwing van ons club-
gebouw. Wim Schinkel heeft in overleg 
met het bestuur en met advies van de ar-
chitect, die het gebouw ontworpen heeft, 
een plan gemaakt.
De voorzitter geeft toelichting over dit 
schetsplan.
Het jaar 1997 stond in het teken van 
de verbouwingsplannen van het club-
gebouw. Tijdens de Buitengewone Le-
denvergadering van 30 september 1997 
werden de plannen door het bestuur 
gepresenteerd en met algemene stem-
men goedgekeurd. Echter, het bestuur 
kon nog geen uitwerking aan de plannen 
geven, omdat de gemeente nog niet de 
garantie wilde bieden dat Beukersweide 
de komende 10 jaar gebruik kan blijven 
maken van de huidige locatie.

In het bestuur heeft Erik te Wierik de 
vacante functie van voorzitter van de Be-
heerscommissie op zich genomen.

Op de algemene le-
denvergadering 
waren 39 leden aan-
wezig.
Deze vergadering 
worden gehouden 
zonder geluidsinstal-
latie. Bij een inbraak 
waren namelijk de 
stereotoren, luidsprekerboxen en de tele-
visie meegenomen.

Het aantal leden stabiliseerde zich dit jaar rond de 600. 

Het bestuur was ook dit jaar verheugd dat zij kon rekenen op de 
trouwe bezorgers van ons clubblad. Als dank heeft het bestuur hen 
een bioscoopavond aangeboden. 

Dit jaar heeft de vereniging nieuwe pasjes in gebruik genomen. 
Echter, het systeem vertoonde bij de KNLTB nog een aantal kin-
derziektes.

Dankzij het goed functioneren van alle commissies is 1997 zonder 
problemen verlopen.

Ook de organisatie van de competitie en de clubkampioenschap-
pen verliepen uitstekend. In de competitie werden 7 teams kampi-
oen.

Het “Koale Neuzen Toernooi” was dankzij de goede organisatie 
van de K.R.T. weer volgeboekt.  
De combinatie van tennis en gezelligheid werkt uitstekend bij dit 
toernooi.

Ondanks de minder goede weersomstandigheden kan de vereni-
ging toch weer terugzien op een zeer geslaagd 80+ toernooi.

Dankzij de inzet van de PR-commissie kunnen wij ons verheugen 
in vele bordsponsoren en adverteerders in ons clubblad.

Door de nieuw aangeschafte computer heeft de redactie meer mo-
gelijkheden gekregen.

Met een door Sint en Piet opgeluisterde commissieavond heeft het 
bestuur de commissieleden, die zoveel voor onze vereniging doen, 
willen bedanken.

Wist u……….
- Dat Beukersweide in 1997 nieuwe klokborden heeft gekregen.
- Dat er met de Pasen brand is gesticht op ons park. Doe-

ken, gaas en dennen zijn verbrand. De schade is ongeveer 
ƒ 6000,00.
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Clubkampioenen 1997 hoogste categorie

Heren enkel: Onno Masselink
Dames enkel: Janneke Tuinstra
Heren dubbel: Arnoud Weghorst en Brandy Schildwacht
Dames dubbel: Janneke Tuinstra en Cindy Winkel
Mixed: Janneke Tuinstra en Fons Woolderink
Junioren jongens enkel: Arnold Roozenbeek
Junioren meisjes enkel: Wendy Renssen
Junioren jongens dubbel: Arnold Roozenbeek en Barry Meijer
Junioren meisjes dubbel: Ester Rouweler en Judith Rouweler
Junioren mixed: Leoni Lenderink en Barry Meijer
Heren 55+: Georg Olthof enHenk Tukker

Vrijdag veteranen heren 1, klasse 4 
Johan Hulsink, Harm Schoemaker, Gerard Jannink, Jos Koop, Maarten Osse en 
Jan v.d. Weide.

Vrijdag heren team 2, klasse 4 
Staand: Johan Braakman, Ben Raben en Henny Krake. Zittend: Hans Olthof, Wim 
Schutte en Jan Sterk.

Landelijk heren team 1, 
klasse 3 
Jeroen Renssen, Hessel 
Reekers, Rut Luttikhuis 
en Lars Luttikhuis.

Zaterdag heren team 5, klasse 6 
Rob Koopman, Jos Kruiper, Gerrit Klaassen, Bert 
Schipper en Erik Kleinjan.

Zaterdag gemengd team 5, klasse 6 
Jessica Heutink, Frank Geerdink, Bas Schasfoort, 
Marieke Bloem en Bob Schasfoort.

Zaterdag gemengd team 
3, klasse 5 
Lineke Luigies, Roel van 
’t Veer, Julie Wilbers, 
Hans Kiekebelt en Martin 
van de Ven.

Donderdag dames team 1, klasse 4 
Staand: Margriet Osse, Tea Koopman en Dineke 
Sjoers. Zittend: Ginie Bloem, Leidy Jannink en 
Coby Kiers.
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Interview met de man achter “Wist U dat...”, Jan Kassies

Een man ook van het eerste uur. Zelf had 
hij tot op dat moment nog nooit getennist. 
Om dat spelletje onder de knie te krijgen 
heeft hij in de loop der tijd 5 verschillende 
tennisleraren gehad, maar alras bleek dat 
hij geen Wimbledon-ganger zou worden. 
Niettemin haalde hij toch nog een ver-
dienstelijk niveau, was hij zo’n enthousiast 
tennisser, dat hij, behalve door een bles-
sure, t/m het seizoen 1999 altijd aan de 
competitie heeft deelgenomen.
Jan Kassies heeft samen met anderen 
een niet geringe inbreng gehad waar het 
gaat om het reilen en zeilen van de W.T.C. 
Beukersweide. Zo heeft hij ooit eens samen 
met Joost Goldschmidt een grote verloting 
georganiseerd die de club financieel geen 
windeieren heeft gelegd, was hij verder 9 
jaar actief als technisch commissielid en 
heeft hij zich als competitieleider meerdere 
jaren verdienstelijk gemaakt. Ook stelde hij 
een lijst samen van alle clubkampioenen 
door de jaren heen en waren zijn ideeën 
ten aanzien van de inhoud van het clubblad 
“Weidepraat” zinvol en bruikbaar.

Maar bovenal begreep hij als geen ander dat voor de club en de 
leden belangrijke informatie niet verloren mocht gaan. Hij vatte het 
plan op om deze informatie te gaan bundelen onder de noemer “Wist 
U dat ….”, maar ontdekte tot zijn schrik dat dat nog een heel karwei 
zou worden, want een echt archief was er eigenlijk niet. Goede raad 
was duur.

Gelukkig was er wel vanaf vrijwel het begin periodiek een clubblad 
uitgegeven en deze clubbladen begon Jan in te zamelen. Oude 
clubbladen die hij nog kon achterhalen bij (voormalige) bestuurs- en 
andere leden. Helaas bleek dat van zo’n 7 à 8 clubbladen de gege-
vens niet meer beschikbaar waren.

Toen pas begon voor hem eigenlijk het 
grote werk. Hij moest ze stuk voor stuk 
allemaal doorlezen. Een waar monniken-
werk, maar het was de moeite meer dan 
waard. Heel veel leukte en interessante 
dingen over de periode 1975 – 1995 staan 
in dit boek vermeld.
En daarmee heeft Jan Kassies dit jubi-
leumboek van een gouden randje voor-
zien.

Jan Kassies.... Wist U dat....?
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Jaaroverzicht 1998

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Rob Koopman voorzitter a.i. tot 14 mei
Jan de Jonge voorzitter vanaf 14 mei
Henriëtte Bots  secretaris
Johan Braakman  penningmeester
Rob Koopman lid
Rein Prins lid
Erik te Wierik lid
Roel van ’t Veer lid

Roel van ’t Veer, 
ledenadminis tratie, 
wordt toegevoegd 
aan het Bestuur. Roel van ‘t Veer

Ten tijde van de jaar-
vergadering van janu-
ari 1998 was voor af-
tredend voorzitter Jan 
Lenderink nog geen 
opvolger beschikbaar. 
Rob Koopman nam het 
voorzitterschap ad in-
terim waar. Op 14 mei Jan de Jonge

werd Jan de Jonge benoemd als nieuwe 
voorzitter. Zijn voorwoord is reeds opge-
nomen in de inleidende pagina’s van dit 
jubileumboek.

W Wensen.
 Die hebben wij als club nog
 genoeg.  Maar vooruit, toch 
één   spontaan gedaan
 Gemeente maak ons park af
 met een zevende baan.

De jaarvergadering neemt een minuut 
stilte is acht in verband met het overlijden 
van Trudy Govers-ter Haar op 24 januari 
1998. Zij was een gewaardeerd lid vanaf 
de oprichting van onze club 

Het bestuur en de leden staan een     mo-
ment stil bij de ernstige ziekte van Henk 
Scharphof en Henk Geurkink.      Zij ont-
vangen beiden een bos bloemen.

Ons bestuurslid Erik te Wierik heeft       
tijdens zijn wintersportvakantie een      
ski-ongeluk gehad. Een operatie was 
noodzakelijk. Om te komen tot spoedig 
herstel krijgt hij een fruitmand overhan-
digd. 

Sportief gezien was het afgelopen jaar een goed jaar. Er was een 
goede deelname aan de clubkampioenschappen en in de competi-
tie werden 7 teams kampioen.

Als dank aan alle commissieleden voor het vele werk dat is ver-
richt, is voor hen een avond georganiseerd, alwaar ook onze 
hoge gasten “Sint en Piet” bij aanwezig waren. Zij brachten voor 
eenieder als cadeau een doos tennisballen mee en dat werd zeer 
gewaardeerd.

Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met de gemeente en de in-
druk gekregen dat de club de komende jaren nog op de bestaande 
lokatie kan blijven tennissen.

Ook zal er aandacht worden geschonken aan de staat waarin de 
banen op ons Beukersweidepark verkeren. Deze gaan erg achter-
uit.

Trainer Alwin Offereins beëindigt per 1 april zijn dienstverband bij 
Tennisschool Scharphof en zal dan ook geen lessen meer op ons 
park geven.  
De trainingen zullen worden verzorgd door Rob Prins (selectie) en 
Jeroen Renssen, beide trainers in dienst van tennisschool Scharp-
hof.

Beukersweide jeugd naar Rosmalen
Voor de jeugd werd ook afgelopen jaar weer een tenniskamp ge-
organiseerd en een uitstapje gemaakt naar het “Heineken Trophy 
toernooi” in Rosmalen. Vanaf 1996 is er geprobeerd om ieder jaar 
voor de jeugd van Beukersweide een dagtrip te organiseren naar 
een tennisevenement. Dit kon het ABN/AMRO toernooi in Rotter-
dam zijn, de Heineken Trophy in Rosmalen of het Melkhuisje (later 
Grolsch Open).

In 1997 ging er een volle bus van Van de Broeke naar Rosmalen 
voor de Heineken Trophy. Ongeveer 50 kinderen en een zestal 
begeleiders gingen mee naar deze spectaculaire dag.
De kinderen konden  behalve gratis toegang tot het Autotron ook 
op alle banen van het tennistoernooi kijken.

Het mooiste aan Rosmalen is dat het het enige grastoernooi is in 
Nederland en dat je ALLE toppers ook kunt zien trainen, zonder 
dat bodyguards of beveiligingsmensen je aan de kant houden.
Uiteraard was het een zeer geschikte dag voor de handtekeningja-
gers en de fotografen.
Sabine Appelmans, Kristie Boogert, Miriam Oremans, Guilaume 
Raoux, Jan Siemerink, Sjeng Schalken en vele anderen werden 
door de jeugd van Beukersweide bestormd voor een foto en een 
krabbel.
Absolute topper van de dag was toch wel Mary Pierce.
Deze beeldschone Française nam alle tijd voor een foto met een 

aantal jeugdleden en begeleider 
Robin Schildwacht.

Een gelegenheidsfoto tijdens het “Hei-
neken Trophy toernooi” in Rosmalen. 
V.l.n.r.: Robin Schildwacht, Mary Pierce, 
Niels Bruins, Rick Mulder, Barry Meijer 
en Ruben van Kolfschoten.
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Vrijwilligster van het jaar 1998
Els Al, TC-lid met in haar portefeuille 

Els Al, gekozen tot 
vrijwilligster van het 
jaar 1998.

jeugdzaken, 
wordt tijdens de 
commissie-avond 
in 1998 met meer-
derheid van stem-
men gekozen tot 
vrijwilligster van 
het jaar 1998.

Dat Beukersweide “in” is voor meer dan tennis 
alleen getuigt deze foto. De “line-dancers” in actie 
tijdens de afsluiting van het Koale Neuzen Toernooi 
in 1998. Links op de foto Wim en Annie Gels in 
actie.

Competitiekampioenen 1998

Dames team 2, klasse 4 
Mia Kruiper, Ans Lammers, Marga Bos 
en Dinie Keijzer (zittend).

Clubkampioenen 1998 hoogste categorie

Heren enkel: Onno Masselink
Dames enkel: Janneke Tuinstra
Heren dubbel: Lennart Bos en Fons Woolderink
Dames dubbel: Janneke Tuinstra en Marieke Teunissen
Mixed: Janneke Tuinstra en Fons Woolderink
Junioren jongens enkel: Ruben van Kolfschoten
Junioren meisjes enkel: Janine Hoff
Junioren jongens dubbel: Sjoerd Al en René Meijer
Junioren meisjes dubbel: Leoni Lenderink en Suzanne Al
Junioren mixed: Ester Rouweler en Sjoerd Al
Heren dubbel 55+: Rein Prins enJan Kassies

Dinsdag dames team 4, klasse 6 
Staand: Annie van Amersfoort en Gerrie 
Bruins 
Zittend: Doke Olde Bijvank en Gea 
Platerink.

Zaterdag gemengd team 1, klasse 2 
Olaf Weghorst, Sander Robben, Marieke Teunis-
sen, Petra te Wierik en Linda Koops.

Zaterdag heren team 3, klasse 5 
Matthijs Lambeek, Bob Osse, Hans Gels, Jan Brink 
en Jean Gelauff.

Donderdag dames team 2, 
klasse 4 
Staand: Nan Gelauff, Ans 
Lagcher en Annie Gels. Zit-
tend: Marga Jansen en Rie 
van Loevezijn.
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Jaaroverzicht 1999

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Jan de Jonge voorzitter
Gerrie Bruins  secretaris
Wim te Lintelo penningmeester
Rob Koopman lid
Rein Prins lid
Erik te Wierik lid
Roel van ’t Veer      lid

Gerrie Bruins,
nieuwe secretaris

Wim te Lintelo,
nieuwe penningmeester

Tijdens de algemene ledenvergadering 
werd een moment stil gestaan bij het 
overlijden van Henk Scharphof, oprichter 
van Tennisschool Scharphof.

Het afgelopen jaar zijn alle zes banen 
vernieuwd en heeft het clubgebouw als 
gevolg van omvangrijke verbouwing een 
ware metamorfose ondergaan.  
De officiële opening zal plaatsvinden in 
maart 1999. Deze zal omlijst worden met 
diverse activiteiten voor jong en oud.

Zoals reeds in september 1997 tijdens 
een extra ledenvergadering werd be-
sloten, zal i.v.m. de verbouwing van het 
paviljoen de contributie per 1 april 1999 
verhoogd worden.

Er zal een activiteitenkalender vergroot 
en in kleur in het clubhuis worden opge-
hangen.

X en Y Die doen we samen, het
 grote onbekende, de 
 toekomst. 
We gaan  misschien tennissen 
met
grotere ballen.
Vele van onze jonge moeders zullen 
beslist nog een keer bevallen. 
Dat is een goed geluid.
Want dan kan onze club nog jaren

Een vacature in de T.C. zal volgens de voorzitter Rob Koopman 
worden opgevuld door Rogier Borggreve.

In 1998 namen 35 teams deel aan de competitie.  
Vijf werden er kampioen.

In 1998 heeft de jeugd van Beukersweide de Noaberscup           
gewonnen. 
Ook de Noaberscup voor senioren is gewonnen door Beukers-
weide.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Henriëtte Bots (secretaris) en 
Johan Braakman (penningmeester). Zij hebben respectievelijk 6 
jaar als secretaris en 8 jaar als penningmeester hun beste krach-
ten voor de club gegeven. 
Als nieuwe bestuursleden zijn benoemd Wim te Lintelo en Gerrie 
Bruins.

Het bestuur stelt voor een jubileumcommissie in te stellen i.v.m. 
het 25-jarig jubileum van de W.T.C. Beukersweide op 4 november 
2000.

Otto Aartsen wordt de nieuwe voorzitter van de 80+ commissie als 
opvolger van Henny Stegehuis.

De bouwcommissie: Staand v.l.n.r.: Jan de Jonge, 
Jan Lenderink, Wim Schinkel, Henk Pluimers, 
Dinand Marsman en Erik te Wierik.  
Zittend: Arnoud Weghorst.

Een vernieuwd clubgebouw
De bouwcommissie bestond uit Jan Lenderink (voorzitter), Wim 
Schinkel, Dinand Marsman, Henk Pluimers, Arnoud Weghorst, Erik 
te Wierik en Jan de Jonge.
Tijdens de algemene ledenvergadering spreekt de bouwcommis-
sie een woord van dank 
uit aan de leden van de 
onderhoudscommissie 
en de vrijwilligers die 
het straatwerk verzorgd 
hebben. Ook wordt een 
woord van dank gericht 
aan de leden van de 
beheerscommissie, die 
tevens veel werk ver-
richt heb-
ben. Aan alle commis-
sies 
valt een warm applaus 
ten deel!
De bedrijven die de verbouwing gerealiseerd hebben zijn: 
aannemer Albersen, installateur Vos, installatiebedrijf Engberts en 
Olthuis en schildersbedrijf Höften.
Als dank voor de financiële handelingen heeft de Rabobank een 
bedrag geschonken voor een nieuw mededelingenbord.

De officiële opening vond plaats op: vrijdag 5 maart 1999. Frans 
Govers (medeoprichter en erelid van Beukersweide) en Michiel 
van Andel (met 5 jaar het jongste lid van Beukersweide) openden 
het verbouwde en nieuw ingerichte clubgebouw.
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Frans Govers en Michiel van Andel openen het verbouwde en 
nieuw ingerichte clubgebouw

Daarna volgde een recep-
tie met toespraken van Jan 
de Jonge, de huidige voor-
zitter van Beukersweide, 
Hans Schipper, de voorzit-
ter van de sportcommissie 
van de gemeente Wierden, 
Jan Lenderink, voorzitter 
van de bouwcommissie en 
Frans Govers, medeop-
richter, oud-voorzitter en 
thans erelid van Beukers-
weide.

En nog een hoop gezelligheid….

Ook de jeugd kwam aan bod tijdens het openingsfeest.  
Hier wordt een gezamenlijk partijtje tafeltennis gespeeld. 

Jan Lenderink, voorzitter bouw-
commissie

Frans Govers, oud-voorzitter, 
mede-oprichter, en erelid van 
Beukersweide

Jan de Jonge, voorzitter 
W.T.C. Beukersweide
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Roeien in een bootjte op de Dinkel. Rogier Borg-
greven hoopt met z’n ploegje het hoofd boven water 
te kunnen houden of misschien zelfs wel helemaal 
droog te blijven.

Jeugdkamp 1999
Het jeugdkamp wasdit jaar weer een groot 
succes. Zo’n 20 jongens en meisjes tussen 
de 9 en 17 jaar stonden vrijdagsavonds om 
18.00 klaar voor vertrek per fiets naar Nut-
ter bij Ootmarsum. De route ging via Tub-
bergen waar een lekker ijsje werd genut-
tigd. Op de boerderij en de omgeving was 
ruimte voor allerlei spel-letjes. Siamees 
voetbal, waterdragen, speurtocht compleet 
met spoken in een donker bos

Zaterdags moest in Denekamp worden ge-
tennist van 10.00 tot 14.00 uur. De betref-
fende tennisvereniging zorgde voor gratis 
patat en drinken. 

Na het tennissen stond roeien in het riviertje 
de Dinkel op het programma, waarbij wonder 
boven wonder iedereen zo goed als droog 
bleef.  Terug in Nutter was er soep en kon er 
worden gebarbecued. Daarna werd er een 
play-backshow gehouden van ongekend 
niveau. 

Zondags was het erg warm zodat besloten 
werd te gaan zwemmen in het zwembad in 
Ootmarsum. 
Nadat iedereen voorzien was van patat ging 
het weer terug op de fiets naar Wierden. 

De conclusie na afloop was unaniem: zeer 
geslaagd!!; 
met dank aan de volgende kampleden: Anita 
Hobert, Rogier Borggreve, Monique Stege-
huis, Erik te Wierik, Els Al en Rob Koopman.

Vrijwilliger(ster) van het jaar 1999
Tijdens de commis-
sieavond, afgelopen 
najaar, viel Annie Len-
derink de eer te beurt 
als vrijwilligster van 
het jaar 1999.  
Zij was jarenlang 
actief binnen de 
A.B.K.

Annie Lenderink,
vrijwilligster van het 
jaar 1999.

Clubkampioenen 1999 hoogste categorie

Heren enkel: Onno Masselink
Dames enkel: Cindy Winkel
Heren dubbel: Lennart Bos en Fons Woolderink
Dames dubbel: niet gespeeld
Mixed: Eveline Bom en Lennart Bos
Junioren jongens enkel: Sjoerd Al
Junioren meisjes enkel: Marlijn van Dijk
Junioren jongens dubbel: Sjoerd Al en Bart Snijders
Junioren meisjes dubbel: Marlijn van Dijk en Janine Hoff
Junioren mixed: Sjoerd Al en Suzanne Al
Heren dubbel 55+: Rein Prins enJan Kassies

Competitiekampioenen 1999

Basisschool meisjes 
Staand: Michelle Lesscher, Dawa Kersber-
gen, Sigrid Olthof, Karlijn Limaheluw en 
Liesbeth Altink. Zittend: Lidewij Rietman 
en Marissa Kleinjan.

Zaterdag jeugd gemengd t/m 15 jaar 
Staand: Ruud van den Broeke, Mar-
tijn te Wierik, Bart Snijders 
Zittend: Ester Rouweler en Suzanne 
Al.

Zaterdag heren team 4, klasse 6  Eric 
Kleinjan, Bert Schipper, Gerrit Klaassen, 
Jos Remmers en Henry Remmers.

Zaterdag heren team 6, klasse 6 
Staand: Hasib Moukaddin, Niels Bruins, Ar-
jan Lenderink en Huib Stam.                 Zit-
tend: Chris Stam en Arjan Koopman.

Zondag heren team 1, klasse 8 
Staand: Herbert Kuipers en Richard 
Schoemaker. 
Zittend: Barry Meijer en Marcel 
Schoemaker.
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Op de bovenstaande foto staan de volgende deelnemers(sters):

Gerrit Siemeling, Georg Olthof, Jan Eggen, Theo Brinks, Henk Schuurman, Karel Meyer, 
Wim te Lintelo, Hennie Krake, Gerrit van Loevezijn, Aart Tijssen, Ben Jansen, Jan Sijbrink, Tjal-

lie Homans, Jan Lankamp, Rein Prins, Harry Tusveld, Dirk Vorgers, Wim Kamman, 
Ab Habers, Rie Krabshuis, Dinie van Dijk, Gé Nijland, Albert Kamp, Hans Olthof, 

Ton Leyte, Ineke Hulshorst, Thees Draper, Stef Panders, Henk Entjes,  
Jannie Diepenveen, Jan Zwart, Wil Vogel, Wim Bernasco, 

Kees Hulshorst, Henk Tukker, Corry Koomen,  
Jan Meuleman, Tine Kikstra, Doke Olde Bijvank, 

Jan Schutte, Jan Jans, Gerrit Diepenveen, Tinus Struik, Jan Lowensteyn, 
Henk de Vries, Justine v.d. Wijngaart, Bill Nose 

en Wil Draper.

Wil Draper is de man die het 55+ tennissen van de grond heeft gebracht 
en zo populair heeft gemaakt als het heden ten dage is bij Beukersweide. 

Grote klasse!!
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Jaaroverzicht 2000

De belangrijkste punten uit het 
jaarverslag van het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Jan de Jonge voorzitter
Gerrie Bruins  secretaris
Wim te Lintelo penningmeester
Rob Koopman lid
Rein Prins lid
Erik te Wierik lid
Roel van ’t Veer lid

De algemene ledenvergadering wordt ge-
houden op woensdag 26 januari 2000.

De voorzitter opent de vergadering om 
20.15 uur en heet iedereen van harte wel-
kom, speciaal Rob Prins (trainer) en erelid 
Frans Govers.

Hij memoreert dat 1999 een bijzonder jaar 
is geweest met inzet van veel leden.
De 6 geheel vernieuwde banen kwamen 
gereed, alsmede de verbouwing van het 
clubgebouw.

Gerrie Bruins en Wim te Lintelo werden 
benoemd tot respectievelijk secretaris en 
penningmeester.

Op verzoek van de voorzitter wordt een mi-
nuut stilte in acht genomen in verband met 
het overlijden van 3 leden t.w. Tinus Struik, 
Teun ten Hagen en Stef Panders.

Alle sponsoren worden hartelijk bedankt 
voor hun bijdrage aan de vereniging.

Ook wordt een dankwoord uitgesproken 
aan alle commissieleden voor het vele werk 
dat zij het afgelopen jaar weer hebben ver-
richt.

De voorzitter vraagt aan alle leden er op toe 
te zien, dat mensen die geen lid zijn bij Beu-
kersweide, niet kunnen tennissen.

Er gaan geruchten, aldus de voorzitter, dat 
rolstoeltennis op ons park niet mogelijk zou 
zijn. Na overleg met de gemeente Wierden 
en het bedrijf dat de nieuwe kunststofbanen 
heeft aangelegd, is dit echter wel mogelijk. 
Personen, die hiervan gebruik willen maken, 
dienen wel lid van Beukersweide te zijn.
Dit jaar hebben 39 teams zich opgegeven 
voor de competitie. Een recordaantal.
Volgens de voorzitter van de T.C., Rob 
Koopman, is begonnen met het opstellen 
van een jeugdbeleidsplan.
Volgens de voorzitter van de alg.beheers-
commissie, Erik te Wierik, zijn er enkele 
leden, die niet bereid zijn bardienst te draai-
en. Dat is jammer. Betrokkenen zullen dit 

financieel moeten compenseren.

Ook dit jaar is het 80+-dubbel-toernooi weer vlotjes verlopen.

Uit de ledenadministratie, welke wordt bijgehouden door Roel van 
‘t Veer, blijkt dat er enige groei zit in de middenklasse. Het totaal 
aantal leden ligt iets boven de 600, inclusief de rustende leden. Ter 
promotie van onze vereniging bij de jeugd is er door Rob en Anita een 
kleurenfolder gemaakt, die tijdens de trainingen wordt uitgedeeld.

Als eindverslag geeft Jan Lenderink, voorzitter van de bouwcommissie, 
nog een nadere toelichting. In het voorjaar is de officiele (her)opening 
geweest van het geheel vernieuwde paviljoen. Er zijn enkele meerkos-
ten ontstaan, die niet waren begroot, zoals de aanleg van de tuin, het 
verwijderen van bielzen en obstakels, alsmede de verwijdering van een 
pilaar in de voorruimte. Ook de boiler bleek duurder dan was begroot 
en er was extra meubilair nodig voor de inrichting en een nieuwe vouw-
wand. Al met al kwamen de kosten 6% boven de begroting. 

De vergadering gaat akkoord met de overschrijding.

Advertenties en bijdragen van sponsoren leveren de club iets meer 
inkomsten op.

Er is een extra bedrag aan subsidie verleend i.v.m. 25-jarig jubileum in 
2000.

Sommige uitgaveposten zijn iets hoger uitgevallen, zoals kosten on-
derhoud, premies verzekeringen, telefoonkosten en (eenmalig) aan 
inventaris i.v.m. bliksemschade aan de audio-apparatuur.  Bovendien 
zijn de kosten Weidepraat wat hoger uitgevallen, voornamelijk vanwege 
de stijging van de portokosten.

Voor de jeugd is iets minder geld uitgegeven omdat een busreis naar 
een groot toernooi niet doorging. Ook voor trainingen is minder uitgege-
ven.

Aan bestuurskosten is meer uitgegeven. In deze post zitten o.a, de 
kosten van de (bouw)commissieavond, de openingsavond en de aan-
schaf van een camera.

55-plus beleid: alleen voor de aanschaf van tennisballen is geld uitge-
geven.

Begroting 2000: het lidmaatschap van de KNLTB zal in 2 jaar verhoogd 
worden met ƒ 4,40 per lid. Dit is tijdens de ledenvergadering van de 
KNLTB goedgekeurd.
Besloten wordt om geen contributieverhoging door te voeren.
De voorzitter van de algemene beheerscommissie, Erik te Wierik, wil 
deze commissie uitbreiden naar 10 personen, omdat het vooral in de 
zomermaanden erg druk is. Niemand treedt af, maar het blijft moeilijk 
hiervoor mensen te krijgen.
Inmiddels hebben zitting genomen: Annie Schoemaker, Addy Rietman, 
Marianne Velner en Jeanette Hegemen.

80+-commissie: aftredend Mia Kruiper. Te benoemen Rimke Lam-
mertink.

T.C.: aftredend Lennart Bos. Te benoemen Ulrike de Jonge.

Bij de andere commissies geen mutaties.

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de nieuwe 
commissieleden.
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Het eerste lot van de jubileumloterij was voor erelid 
Frans Govers en wordt hiet aangeboden door 
Henrëtte Bots

Jubileumcommissie

Henriette Bots, als voorzitter van de ju-
bileumcommissie, stelt de andere leden 
van deze commissie voor: Johan Braak-
man, Rein Prins, Niels Bruins, Jeroen te 
Wierik en Jessica Heutink.

De commissie is al maanden bezig met 
de voorbereiding. De start viel samen 
met het snerttoernooi in november 1999 
en tijdens de Kerst werd een speciale 
activiteitenkalender uitgegeven.
Ter opening van het jubileumjaar werd op 
de Nieuwjaarsreceptie champagne aan 
de leden aangeboden.
Ter financiering van alle jubileumactivitei-
ten en de plannen om een jubileumboek 
uit te geven wordt een grote jubileumlote-
rij gehouden. Prijs per lot: ƒ 25,—.
Gedacht wordt aan 5 zeer aantrekkelijke 

hoofdprijzen  waaronder een geheel ver-
zorgd weekend Roland Garros (tennisfi-
nale) voor 2 personen.

Op 4 november 2000 wordt i.v.m. het 
25-jarig bestaan van W.T.C. Beukerswei-
de ‘s middags een receptie gehouden en 
‘s avonds een grote feestavond voor alle 
leden. Tijdens deze avond zal het jubile-
umboek worden uitgereikt en zal ook de 
trekking van de verloting plaatsvinden.

Hoofdsponsor van ons jubileumjaar is 
Weghorst Ideaal Wonen, makelaardij en 
assurantien.

Van de gemeente Wierden ontvangt Beu-
kersweide een extra subsidiebedrag.

Voor alle acitviteiten in dit jubileumjaar is 
door de club al geld gereserveerd vanaf 
1998.

Aubade van de Wierdense Harmonie 
voor de “vroege vogels”.

Jubileumactiviteiten
In dit jaar 2000 waren er in het kader van ons 25-jarig jubileum 
vele activiteiten en viel er veel te genieten.

Het begon dit jaar al in januari met een grandioos “Tennis-in” toer-
nooi in de Stouwe, waarvoor zich meer dan 100 mensen hadden 
opgegeven. Er was echter maar plaats voor 72 deelnemers. 
De deelnemers waren onderverdeeld in verschillende nationali-
teiten en streden voor hun nationaliteit. Er waren vele gouden en 
zilveren medailles te winnen. Ereleden Frans Govers en Jan van 
Vliet waren aanwezig om de medailles uit te reiken.
Na afloop was er veel gezelligheid en een fatastisch buffet. 

In maart was er het openingstoernooi waar een EK werd gespeeld 
door teams van 3 personen. Ook dit werd een groot succes.

Tijdens het “Vroege Vogel Toernooi” op Hemelvaartsdag werden de 
deelnemers verrast met een aubade van de 80-jarige Wierdense 
Harmonie.
In juni kon door de opbrengst van de verloting en de bijdrage van 

hoofdsponsor Weghorst 
Makelaardij, de jeugd een 
uitstapje maken naar Six 
Flags in Biddinghuizen. De 

Plezier bij de Six Flags in Biddinghuizen.

In juli was er weer het jaarlijks jeugdkamp met veel spelletjes (ui-
teraard ook tennis) en lekker eten en drinken, kampvuur, playback 
show enz. Het succes en het plezier was weer groot vooral toen 
Els Al met de boot omsloeg en kopje onder ging. Dit leverde een 
nieuwe hit op: “Elsje is nat, Elsje is nat…”. 
Op zondag 10 september werd er een jeugdzeskamp georgani-
seerd. Van zaklopen tot waterdragen en met z’n vieren voortbewe-
gen op een skippy-achtige rups, van sumoworstelen (in grote en 
kleine pakken) tot tennispartijtjes spelen met de “grote jongens” 
van de club. 

kinderen hadden een fantastische dag met prachtig weer en veel 
vermaak.

Sumoworstelen tijdens de jeugdzeskamp Het onderdeel tafeltennis

En met “snelheid serveren”, een onderdeel dat door Lieke Hege-
man werd gewonnen en haar tevens de “over all”-prijs  (beker) 
bezorgde. 
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Het hoogtepunt voor menigeen was toch 
wel het tennissen met of tegen de B-
spelers van Beukersweide. Onno Masse-
link, Lennart Bos, Rut en Lars Luttikhuis 
waren zo vriendelijk hun vrije zondag 
hiervoor in te zetten.
Alle ruim 40 jeugdigen ontvingen als 
herinnering aan deze zonnige jubileum-
dag een medaille. Het was al met al een 
onvergetelijk gebeuren met dank aan de 
vele oudere leden, die bereid waren zich 
ten volle in te zetten om deze dag tot een 
succes te maken.

Onno Masselink, Lennart Bos, Rut en Lars Lut-
tikhuis met hun jeugdige partners respectievelijk 
tegenstanders.

Alle deelnemers aan de clubkampioenschappen 
van de eeuw.

Dankzij een geweldig initiatief van de 
KRT konden we meegenieten met de 
nostalgie op de “club-kampioenen-dag”, 
eveneens georganiseerd i.v.m. ons 
zilveren jubileum, op het weekend van 
16 en 17 september.

Van heinde en ver kwamen de (oud)-
leden naar Beukersweide. Leden, die 
op hun 15e, 16e, 17e jaar clubkampioen 
werden bij de jeugd en nu inmiddels 41 
jaar of daaromtrent zijn. Waar de menigte 
zich verdrong om de uiteindelijke club-
kampioene (Lonneke Grobben) en de 
clubkampioen (Onno Masselink) even te 
mogen aanraken. Want laten we eerlijk 
zijn, wie wil de “CLUBKAMPIOEN VAN 
DE EEUW” niet heel even aanraken.

Zaterdagavond de 16e 
was er eerst een bor-
reluurtje met daaraan 
gekoppeld een voor-
treffelijk koud buffet en 
‘s avonds live muziek. 
Het werd een uiterst 
gezellige en feestelijke 
avond/weekend dat 
zelfs door de ouders 
van de inmiddels 
40-jarigen zeer ge-
waardeerd werd omdat 
zij hun kinderen allemaal tegelijk terugzagen ‘s ochtends bij het 
ontbijt.

Ontwikkeling jeugd van Beukersweide van  1990 – 
2000
Vanaf 1990 is er ieder jaar een toename te zien in het aantal jeugd-
leden bij WTC Beukersweide.
Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.

Allereerst is de Beukersweide een unieke club qua accommodatie, 
ligging en vooral beleid.
Op alle gebieden wordt al jaren systematisch aandacht besteed.
Of het nu de jeugd betreft, het 80+ toernooi, de veteranen of het 
Snerttoernooi aan iedere doelgroep wordt aandacht besteed.

Dit stukje gaat over de jeugd om de eenvoudige reden dat ik deze 
ontwikkeling de laatste 10 jaar op de voet gevolgd heb.

Toen ik in 1990 lid werd van de Beukersweide was de jeugdstruc-
tuur nog lang niet op het niveau van momenteel.
Het pannenkoektoernooi van 1990 ging niet door omdat er slechts 
3(!) aanmeldingen waren.

Vanaf 1991 in het echter bergopwaarts ge-
gaan.
De verantwoordelijke hiervoor was in die tijd 
vooral Jan Bos (ons wel bekend).
Hij nam als voorzitter van de TC toen het 
voortouw om een actief jeugdbeleid te gaan 
volgen.
Kennismakingsacties voor de jeugd, activi-
teiten in vakanties werden opgestart en aan-
dacht voor de betere jeugd waren een aantal 
aandachtspunten.
Vanaf 1991 heb ik Jan drie jaar mogen assis-
teren in jeugdzaken.
Samen met Mirjam van Erkelens hebben wij 
hard gewerkt aan de wederopbouw van de 
jeugd.

Vanaf 1994 heb ikzelf drie jaren hard getrok-
ken aan de opbouw van de jeugd.
Samen met Els Al, Anita Hobert-Masselink en 
Mirjam van Erkelens hebben wij de jeugd naar 
een aantal van 100 leden kunnen trekken.

Jan Bos

Mirjam van Erkelens
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Vele duizenden telefoontjes hebben wij 
gespendeerd aan het vol krijgen van ac-
tiviteiten.

Uitstapjes naar toernooien als het ABN, 
Rosmalen en de Grolsch Open werden 
georganiseerd en vanaf 1995 hebben we 
zelfs ieder jaar een heus tenniskamp van 
de grond gekregen, uiteraard met behulp 
van ouders en andere vrijwilligers, die 
ik niet allemaal kan noemen omdat ik er 
dan zeker een aantal zal vergeten en die 
daarmee tekort gaan doen.

Vanaf 1995 werken we met een jeugdbe-
leidsplan en zijn alle activiteiten voor de 
jeugd begroot en gepland.
Een belangrijk aandachtspunt werden 
ook de trainingen.
Trainingen waren er natuurlijk altijd al ge-
weest, maar wij hebben getracht dit alle-
maal enigszins te professionaliseren door 
te werken met een trainingsbegroting, 
subsidies voor de verschillende groepen, 
opstarten selecties en speciale verplich-
tingen voor de selectiejeugd.

Enkele activiteiten die ieder jaar, al jaren, 

Els Al Anita Hobert

terugkomen zijn behalve de clubkampi-
oenschappen, het pannenkoektoernooi, 
een spelletjesmiddag, het ouder-kind 
toernooi, uitwisselingen ter voorbereiding 
op de competitie, het jeugdkamp en het 
jaarlijkse uitstapje.

Vanaf 1997 zijn het vooral Els Al (vrijwil-
ligster van het jaar 1998) en Anita (toen 
nog Masselink) Hobert geweest die kei-
hard gewerkt hebben aan de jeugd. Het 
resultaat mag er anno 2000 dan ook zijn.

Nog altijd moet de jeugd achter de broek 
aan gezeten worden, maar daar is het 
dan ook jeugd voor, de deelname aan 
activiteiten is uitstekend en waar bij vele 
verenigingen het jeugdleden aantal te-
rugloopt is het bij de Beukersweide al 
jaren rond de 100 jeugdleden.
Dit alles geeft hopelijk enigszins de ont-
wikkeling van het laatste decennium aan.

De Beukersweide is zeker voor de jeugd 
een uitstekend geleide vereniging met 
enthousiaste VRIJWILLIGERS, die ge-
dreven en vol inzet werken aan de basis 
van iedere vereniging : 
DE JEUGD

Robin Schildwacht

Robin Schildwacht

Clubkampioenen 2000 hoogste categorie
Heren enkel: Onno Masselink
Dames enkel: niet gespeeld
Heren dubbel: Ruth Luttikhuis en Lars    
 Luttikhuis
Dames dubbel: niet gespeeld
Mixed: niet gespeeld
Junioren jongens enkel: Rob Johans
Junioren meisjes enkel: Marlijn van Dijk
Junioren jongens dubbel t/m 17 jaar: Sjoerd Al en Rob Johans
Junioren jongens dubbel t/m 15 jaar: Tom Buurman en  
 Pim Peterman
Junioren meisjes dubbel t/m 17 jaar: Marlijn van Dijk en  
 Janine Hoff
Junioren meisjes dubbel t/m 15 jaar: Claudia Mulder en  
 Judith Büter
Junioren mixed: Sjoerd Al en Suzanne Al
Junioren mixed t/m 15 jaar: Martijn te Wierik en  
 Judith Büter
Heren dubbel 55+: Albert Kamp en 
 Georg Olthof

Competitiekampioenen 2000

Zondag heren team 1, klasse 7. 
René Meijer, Sjoerd Al, Rob Johans en Rob Tuinte.
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Zaterdag heren 2 
Staand: Bob Osse, Gert Jan Pleij en Jeroen te 
Wierik 
Zittend: Neal Oude Voshaar en Thijs Plegt

Dinsdag dames 45+ team 1. 
Staand: Hannie Rottink, Ria Stegehuis en Ineke 
Schipper. 
Zittend: Christien Marsman en Hillie Nijenbanning.

Van de overige kampioensteams waren 
helaas geen foto’s beschikbaar.

25 Jaar lid van  
W.T.C. Beukersweide
Op 4–11–2000 zijn tijdens de jubileumreceptie door voorzitter Jan 
de Jonge onderstaande leden, die 25 jaar lid zijn van de club, ge-
huldigd.

De dames ontvingen een zilveren hanger en de heren een zilveren 
dasspeld met het clubembleem.

De volgende leden zijn gehuldigd:

Dames: 
Diny van Dijk 
Diny Eshuis 
Til Goldschmidt 
Diny Heyt 
Renate Heutink 
Julie Wilbers 
Roel van ’t Veer 
Paulien Kaptein 
Anneke Posma 
Tony Tusveld 
Lineke Luigies 
Ineke Schipper 
Rie Krabshuis 
Diny Keyzer

 

He-
ren:                           Frans 
Govers                  Wim 
Schinkel                    Jan 
van Vliet                   Rein 
Prins                   Hennie 
Kaptein               Wim Gels                         
Jan Kassies                   Har-
ry Tusveld 
Jan Posma 
Gijs Groeneveld (oudste lid) 

Slotwoord
De afgelopen maanden is er door veel mensen hard gewerkt om 
dit jubileumboek samen te stellen.
We hopen dan ook dat deze uitgave aan uw verwachtingen        
voldoet.

Iedereen die meegewerkt heeft dit tot stand te brengen, leden die 
geheel vrijwillig en enthousiast zich hebben ingezet, mensen die 
kopij en foto’s hebben aangeleverd, VAN HARTE BEDANKT!!

Speciale dank aan Jessica Heutink, die spontaan en met zeer    
veel inzet hulp heeft geboden om het jubileumboek structuur en 
kwaliteit te geven.  
Hartelijk dank!

We hebben geprobeerd om het aangeleverde materiaal zoveel 
mogelijk in het boek op te nemen. Toch kon helaas niet alles een 
plekje in het boek krijgen. Wij hopen dat u hiervoor begrip zult  
hebben.

Ondanks alle moeite om de juiste namen bij personen op de foto’s 
te krijgen, kunnen hier en daar de namen niet kloppen of fout ge-
schreven zijn. Ook hiervoor vragen wij uw begrip. 
Aan onze leden en iedereen die dat nog hoopt te worden, TOT 
ZIENS OP ONS MOOIE BEUKERSWEIDEPARK.

Z De laatste 26e letter van het
 alfabet
 Zilver dat is nu oud
 We gaan nu op naar het Goud.
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