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Sponsors die mede dit jubileumboek mogelijk maakten: 

Rabobank Amerstreek 

Van Dinther Bedrijfsautomatisering 

Drukkerij West Brabant B.V. 

Lomans Sport 

ING Bank West- en Midden Brabant 

Extran Sportdranken 

Avnet B.V. 

Patisserie-Chocolaterie Teurlings

Racketcentrum Breda 

Roha Shop 

Colofon 

Druk Drukkerij West Brabant 
Oplage 800 (juni 2006) 
Teksten Marianne de Bot 
Lay-out Tim & Trude Meuldijk 
Fotobewerking Lou Leen 

Met dank aan een ieder die verhalen, wetens-
waardigheden en foto- en ander materiaal voor 
deze uitgave heeft aangeleverd.  
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Uit oude Dropshots...

Hier en daar vindt u opmerkelijke 
opmerkingen en merkwaardige 
merkwaardigheden die door leden de 
voorbije jaren in ons clubblad werden 
geplaatst. 

Velen zullen zichzelf (en anderen) hierin 
herkennen! 
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Een woord vooraf 

Het jaar 2006 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor de 
TTV. Het belangrijkste is de viering van ons 50-jarig bestaan.  
Tevens zijn al onze gravelbanen aan het begin van dit zomerseizoen 
gerenoveerd. Een grote groep leden is vele maanden bezig geweest 
met de organisatie van allerlei evenementen, die in de jubileumweek 
van 15 t/m 25 juni het hoogtepunt zullen bereiken. Dit jubileumboek is 
ook één van de resultaten van het werk van vele vrijwilligers.  

Een stukje van onze historie wordt met dit boekje vastgelegd. 
Een historie die begint op één enkele tennisbaan in het ‘oude deel’ van 
Teteringen. De verschillende verhalen en anekdotes geven een aardig 
beeld van onze vereniging.  

Voor mij persoonlijk is dit jaar wel heel bijzonder, omdat ik als voorzitter deze periode mag 
meemaken. Sinds 1994 ben ik lid van deze mooie tennisvereniging. In de afgelopen tijd heb ik 
de vereniging wel zien veranderen. We zijn o.a. gegroeid van bijna 700 naar bijna 1100 leden 
en horen daardoor bij de grootste verenigingen in West Brabant.  

Onze huidige ruime accommodatie is uitstekend gelegen. Al 20 jaar spelen we hier met veel 
plezier onze uurtjes tennis. Met de recente renovatie van de gravelbanen, ons nieuwe 
miniveld, het speeltuintje en ons gezellige paviljoen is onze accommodatie aantrekkelijk voor 
de individuele tennisser, de sportieve toernooispelers en ook voor gebruik door gezinnen. 
Het resultaat zien we bijna dagelijks door het intensieve gebruik van deze mogelijkheden. 

De oorspronkelijke kenmerken van een gezellige familievereniging kunnen we nog 
regelmatig zien, bij allerlei evenementen. Opvallend bij onze vereniging is de recente groei 
van leden in de jeugdcategorie en bij de spelers in de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar. 
Hiermee wordt de voortschrijdende vergrijzing gelukkig een halt toegeroepen. Zo worden we 
steeds meer een vereniging voor alle leeftijdcategorieën, waarbij gezelligheid kan worden 
gecombineerd met sportieve prestaties. Met het oog op de komende uitbreiding van 
Teteringen met ca 2.800 woningen verwachten we dat een zekere groei van ons ledenbestand 
nog wel zal doorzetten.  

Ik beveel de lezing van dit boekje van harte aan. Voor Teteringse tennisliefhebbers is dit 
boekje zeker een ‘must’, voor onze gasten een aardig kijkje in de keuken. 

Via deze weg dankt het bestuur alle vrijwilligers voor hun bijdrage. Speciaal willen we 
Marianne de Bot bedanken voor haar onvoorstelbare inzet bij het realiseren van deze uitgave. 
Een prestatie om trots op te zijn. 

Het bestuur van de TTV anno 2006: 

Lies de Groot 
Marita van den Brule 
Joost Mallens 
Cisca Bannenberg 
Nico van Leeuwen 
Rien Brouwers 
Jacques Sprenkels 
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UITSPRAKEN VAN EEN BESTUUR

Het bestuur is een collectief... 
als er iemand aftreedt wordt er gecollecteerd. 

Wij staan open voor kritiek, doch... 
 zijn in beginsel niet bereid te veranderen. 

Een goed verstaander heeft aan een half woord 
genoeg, 
daarom praten wij zoveel. 

Vandalen zijn mensen die een woordenboek 
raadplegen. 

Kleren maken de man, maar... 
de meeste vrouwen kiezen ze uit. 

1978

Tijdens de ledenvergadering vraagt een van de 
redactieleden of het mogelijk is dat de 
vereniging een typemachine aanschaft. 
Een van de aanwezige zakenmannen stelt voor 
dat hij een typemachine ter beschikking wil 
stellen op voorwaarde dat nog minstens twee 
personen zich opgeven om in het clubhuis 
assistentie te verlenen! 

1982 

Het bestuur weet drommels goed 
dat zo langzamerhand, zeker in 
gezinnen met 3 of meer spelende 
gezinsleden, financieel gezien de 
kritische grens bereikt is.
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Een jubileum in voorbereiding 

Midden 2003 heeft het bestuur besloten om het 
gouden jubileum te gaan vieren. Dit in navolging van 
het 25 en 40 jarig bestaan. Ook toen is sportieve en 
feestelijke aandacht besteed aan het 
oprichtingsmoment. 

Met elkaar stilstaan bij een bijzondere gelegenheid 
stimuleert verbondenheid, draagt bij aan de 
waardering van vrijwilligers, duidt op 
organisatiekracht, kan ledenwerving ondersteunen en 
geeft (niet in de laatste plaats) aan dat het goed gaat 
met de vereniging.  

De oriëntatie  

In eerste aanleg hebben enkele bestuursleden historisch TTV materiaal uitgespit. Er zijn 
daarbij waardevolle ideeën verzameld. Is toen onder andere gelezen dat een broodje kaas in 
1981 f 1,50 kostte (= Euro 0,68), maar ook de waardering geproefd van degenen die het toen 
allemaal hebben meegemaakt. 

Bij de voorbereiding is tevens buiten TTV gepraat en gekeken. Vooral Tennisvereniging 
De Zoom uit Bergen op Zoom heeft ons, al eind 2003, heel waardevolle bouwstenen 
aangereikt. Ook bezoeken aan de jubilerende zusterverenigingen De Lobbelaer uit 
Zevenbergen en LTV-Raamsdonksveer hebben nieuwe en aanvullende ideeën opgeleverd. 
We zijn er door geënthousiasmeerd, wat af en toe ook echt nodig was, want ups and downs 
hebben we natuurlijk ook gekend.  

De uitwerking  

In september 2004 is, met wat we hadden geleerd tijdens de oriëntatie, de eerste 
jubileumcommissie vergadering gehouden. In deze commissie zitten vrijwilligers uit een 
achttal verschillende commissies. Bijna alle bestaande “TTV-geledingen” zijn hierdoor bij de 
uitvoering van het programma betrokken. 

Inmiddels zijn we 15 keer bij elkaar geweest. Daarnaast hebben veelvouden van onderlinge 
uitwerkcontacten plaatsgevonden. Ook zijn subcommissies tot in de late avonduren actief 
geweest.  

De hoofdlijnen van het draaiboek, de financiën, sponsoring, externe communicatie etc. zijn 
regelmatig in het bestuur gebracht. In algemene ledenvergaderingen is de voortgang 
toegelicht en ook zijn de leden betrokken via Dropshot en www.ttvopen.nl.  

Het Programma 

Al tijdens de buitengewoon gezellige 
nieuwjaarsreceptie is het jubileumjaar ingezet.  

Alle leden die dit jaar hun 50-ste verjaardag 
vieren ontvingen het speciale jubileumshirt.  

Deze shirts (en sjaals) zijn inmiddels voor 
iedereen te koop. 
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Sponsoren zijn en worden benaderd om
dit jaar extra bijdragen te leveren, 
waarvoor men natuurlijk (extra) 
tegenprestaties kan verwachten, ook 
tijdens het jubileum.  

De leden van de vereniging is inmiddels 
via Dropshot, onze site en paviljoen 
gevraagd om lid te worden van de Club 
van 50, waarmee ze het jubileum - naast 
de begrotingsreservering - extra 
ondersteunen.  

Tussen 15 en 26 juni concentreert zich 
het grootste deel van ons feest-
programma, waarbij naast extra tennis-
evenementen ook de gezelligheid en 
elkaar ontmoeten heel belangrijk zijn. 
Natuurlijk wordt daarbij ook de 
inwendige mens zeker niet vergeten. 

Ook op 28 juli zal op een nog nader te bepalen wijze aandacht worden besteed aan onze echte 
gezamenlijke verjaardag. Als blijvende herinnering is vanaf de feestweek dit jubileumboek te 
koop. Het kan (deels) ook verdiend worden door deel te nemen aan de activiteiten waarvoor 
stempels worden gegeven. 

De jubileumcommissie hoopt dat velen van jullie mee doen aan de geplande activiteiten, want 
alleen door met jullie actief te zijn is het jubileum succesvol en kan het een waardevolle plek 
krijgen in elkaars herinnering. 

De Jubileumcommissie 

Rens Aben 
 Gerard van As 
  Marianne de Bot 
   Rien Brouwers 
    Marita van den Brule 
     Marenne in ’t Groen 
      Frank Kock
       Lou Leen
        Nico van Leeuwen
         Ad Seelen
          Jacques Sprenkels
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In gesprek met de laatste burgemeester van 
zelfstandig Teteringen 

In een mooi herenhuis aan de Oosterhoutseweg ben ik te gast bij oud-
burgemeester van Teteringen: Arnold van den Berg.  

Zijn ambtsperiode van 1984 tot en met 1996 vormde de afsluiting van de 
iets meer dan 200-jarige periode van zelfstandigheid van de gemeente 
Teteringen.  

Al bij zijn kennismakingsbezoek, de dag na zijn benoeming, kreeg de heer Van den Berg te 
horen dat de plannen voor uitbreiding van de wijk Kerkeind, de wijk waarin ons oude 
tennispark lag, snel ter hand moesten worden genomen.  

Bij de eerste kennismaking vlak na de installatie nodigde Fons Braat, de toenmalige voorzitter 
van de TTV, de nieuwe burgervader uit om samen eens ons oude tennispark te gaan bekijken. 
Trots liet hij zien hoe rustig en knus dat park erbij lag en gaf hoog op over de gezelligheid die 
er heerste. Al wist de heer Van den Berg toen reeds dat het tennispark plaats zou moeten 
maken voor de genoemde uitbreidingsplannen, hij kon het op dat moment nog niet over zijn 
hart verkrijgen om dat bij de gastvrije ontvangst op die mooie zonnige dag plompverloren te 
melden. Het geluk speelde hem in de kaart: rijvereniging en ponyclub Rijdt met Beleid had te 
kennen gegeven graag weg te willen van Sportpark De Gouwen en daarmee zou het probleem
opgelost kunnen worden. 

Op een mooie zondagmorgen in het voorjaar van 1985 nodigde nu de burgemeester de 
voorzitter van de tennisvereniging Fons Braat uit om een kijkje te gaan nemen op het nieuwe 
sportpark waar de voetbalclub DIA en de hockeyclub MHCT al huisden. Het was er stil en 
rustig, de vogels waren te horen, geen bebouwing rondom, kortom: het bleek een ideale plek, 
al kostte het best pijn de oude vertrouwde plek in het Kerkeind te verlaten.  

De onderhandelingen tussen gemeente en tennisvereniging verliepen plezierig. De uitbreiding 
van Kerkeind kon plaatsvinden en de gemeente zal voor de TTV 10 gravelbanen aanleggen. 
Om een voor de vereniging gunstige huurprijs voor de banen te bereiken werd een bepaalde 
vorm van zelfwerkzaamheid overeengekomen op het gebied van baanonderhoud. 
Wij mochten ons daarvoor gelukkig prijzen met mensen als Aad Tetteroo en zijn mede-
werkers. Ook de bouw van het tennispaviljoen werd in samenspraak met de gemeente, die de 
douche- en kleedruimten voor haar rekening nam, in goed overleg geregeld. 

Op de dag van de verhuizing van het oude naar het nieuwe park in augustus 1986 werden de 
heer Van den Berg en zijn echtgenote met de huifkar opgehaald om officieel het oude park te 
sluiten door het strijken van de verenigingsvlag en het nieuwe park in gebruik te nemen. 
Dit laatste door op een van de nieuwe banen een balletje te slaan met de voorzitter en na 
afloop daarvan de baan te vegen, hetgeen symbolisch stond voor een goed eigen onderhoud 
door de leden van de TTV. 
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Onder voorzitterschap van Anton Horward werden later nog talloze besprekingen gevoerd 
over de privatisering van het tennispark. Het was bijna zover maar... de laatste twee jaar voor 
de ’annexatie door Breda’ - de heer Van den Berg gebruikt altijd het meer passende woord 
‘herindeling’ - werd er op financieel gebied door Breda geducht over de schouder van 
Teteringen gekeken en kon dat niet meer worden gerealiseerd. 

Tot slot liet de heer Van den Berg zich ontvallen dat hij bij het afgeven van vergunningen tot 
uitbreiding van sluitingstijden en lichtvoering bij toernooien wel eens een oogje dicht kneep, 
ondanks klachten van enkele buren, omdat hij zo graag enthousiaste initiatieven van mensen 
in zijn gemeente ondersteunde. 

Lachend sloten wij het gesprek af, terwijl hij verzekerde het beslist geen minpuntje van de 
vereniging te hebben gevonden dat wij geen beroep op zijn zondagsrust deden bij het 
uitreiken van prijzen! 
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Op bezoek bij Ans Kemna  

Lid van de TTV vanaf 1957 
Nét geen 50 jaar lid, maar wel het langst van alle actief
spelende leden van de club. Net terug van golfen en met 
lekkere paaseitjes bij de thee, begint Ans te vertellen. 

“Ja, de eerste jaren? Ik kan me vooral de geweldige gezellig- 
heid herinneren, de vriendenclub. Een tegelbaan in Teteringen, een prieeltje in een tuin en 
zaterdagsmiddag huurde de vereniging een echte baan bij de Warande in Oosterhout. 
’s Winters tafeltennissen. Onze oudste ging dan mee in de reiswieg. Bij de geboorte van de 
kinderen en andere familiegebeurtenissen kreeg je een cadeautje van de club. Ook later toen 
wij 25 jaar getrouwd waren kregen we prachtige cadeaus, kristallen glazen en Chinese kopjes. 
Kijk maar, ik heb ze nog!” 
En ik bewonder de mooie, fragiele Chinese kopjes.  

“Iedereen speelde met iedereen, of je nu goed kon tennissen of nog maar amper, daar werd 
niet naar gekeken. Hoogstens kreeg je wat goede aanwijzingen van de “cracks”. We gingen 
ook op les zodra dat mogelijk was. In die tijd kwamen alle leden naar de vergaderingen in de 
Tol. Die waren snel afgelopen, want daarna waren er nog prijsuitreikingen of werd er bingo 
gespeeld of nog een potje getafeltennist”.  

Import 

Toen er veel “import” in Teteringen kwam en de vereniging snel groeide, was Ans oprecht 
bang dat dat ten koste van de gezelligheid zou gaan en zij pleitte dan ook op menige 
vergadering voor het behoud van een vriendschappelijke vereniging, waarin de leden elkaar 
nog kennen en gemoedelijk met elkaar hun hobby kunnen beoefenen. 

“Toen we een nieuw clubhuis kregen, mèt douches, was ik ongeveer de enige die daar gebruik 
van maakte. Bij een latere opknapbeurt van de douches, natuurlijk door eigen leden, moet 
door Roos bij elke haal van kwast of spons gezegd zijn: ‘Allemaal voor Ans Kemna, allemaal 
voor Ans Kemna!’ 

Sherry was toen hét drankje in het clubhuis en als de tent ’s avonds dicht ging gebeurde het 
dat Kees en Lida Beerepoot de hele handel nog mee naar huis namen. 

En in de winter speelden we in de hal in Wagenberg.  

Toen er gesproken werd over aansluiting bij de KNLTB was ik 
daar fel op tegen, maar moet nu toch bekennen dat ik in heel 
veel competitieteams heb meegespeeld. Onder andere met Wil 
v.d. Kraay, Jeanne van Loon en Toos Rutten. Met Trees Aarts, 
Anneke (van Bezooyen)-Aarts en Anny (Huijbregts) van 
Oosterwijck, met Henny Vrakking, Mel Oomen en Joke 
Huijgens en nog vele anderen. We gingen wel eens met z’n 
vieren in mijn two-seater Fiat XE om uit te spelen!” 

In 2004 stopte Ans met competitie spelen, maar zij tennist nog 
steeds met veel plezier. ’s Zomers natuurlijk op de gravel van 
de TTV en ’s winters binnen. Ze gaat 2 keer in de week golfen, 
onderneemt lange en verre vakanties en is ook heel regelmatig 
aan de bridgetafel te vinden.  
Nog steeds een heel sportief type. 
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Jac Oomen, voorzitter 1956 - 1974 

Aan de wieg van de TTV  
Het is 1956 en in de Hoolstraat in Teteringen is het 
goed wonen. Aan ruimte geen gebrek. Bij de familie 
Oomen in de achtertuin staat een riant prieeltje en bij 
de buren, de familie Schute, is de dochter des huizes 
een enthousiast tennisster en heeft pa een tegelbaan 
aan laten leggen waarop een balletje geslagen kan 
worden.  

Naast Jac Oomen, bij wie ik te gast ben, woont dokter de Mol met zijn gezin en samen houden 
zij ervan regelmatig een potje te tafeltennissen en soms huren de vrienden een tennisbaan bij de 
Warande. “Eigenlijk zouden we in Teteringen ook moeten kunnen tennissen,” wordt er af en 
toe geopperd.  

Zo ontstaat het plan om een Teteringse tennisvereniging op te richten. De heren De Mol en 
Oomen organiseren een oprichtingsvergadering. 16 Personen kunnen opgetrommeld worden, 
allen vrienden en familie. Jac Oomen wordt met de meeste stemmen tot voorzitter gekozen, 
daarna worden de overige bestuursleden gekozen: Rikie Vrakking en Corrie Oomen krijgen 
de meeste stemmen bij de dames en de heren de Mol en Francois bij de heren. 
De dames worden 1e en 2e secretaresse, de heer de Mol penningmeester en de heer Francois 
sportcommissaris (vanwege enige ervaring bij een Bredase tennisclub). 

Aldus werd op zaterdag 28 juli 1956 de Teteringse tennis- en pingpongclub opgericht. 

Bij de buren  

Voorlopig is het mogelijk om de hele zondag en dinsdag- en vrijdagavond gebruik te maken 
van de privé-baan van de heer Schute en op zaterdagmiddag wordt een baan bij de Warande 
aangehouden. Bovendien zal het bestuur zorgen dat er tijdens de wintermaanden gelegenheid 
is om te pingpongen. De contributie: ƒ 30 per jaar of ƒ 2,50 per maand. 

dochter Juul Schute Frits Schute 

In het prieeltje van de familie Oomen staan de tennisballen en door een poortje in de heg kon 
men op de tegelbaan van de familie Schute komen. Het prieeltje had nog meer functies! Bij 
warm weer was er soms een glaasje limonade en moeder Oomen paste en passant ook op de 
baby´s die in hun kinderwagen in of bij het prieeltje geparkeerd werden, zodat de moeders 
konden tennissen. 

Al gauw kwam naar voren dat het bij het aannemen van nieuwe leden erg moeilijk was om de 
voorschriften van het reglement te volgen. In de praktijk kwam het erop neer dat voor elke 
aanmelding van een nieuw lid een nieuwe vergadering moest worden belegd. Om dit bezwaar 
te ondervangen werd begin 1957 een ballotagecommissie benoemd.  
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Natuurlijk is er behoefte aan een “eigen tennisbaan”. Ondanks het feit dat Jac Oomen kort bij 
het vuur zit (hij is lid van de gemeenteraad) blijkt het aanleggen van tennisbanen voor de club 
door de gemeente een behoorlijk probleem. Het gemeentebestuur laat weten dat de aanleg van 
tennisbanen mogelijk zou worden als de vereniging het benodigde geld aan de gemeente zou 
lenen. Hiervoor wordt zelfs een rente van 4½ % aangeboden. Inmiddels beschikt Jac Oomen 
over de inside-information dat er bij de voetbal jaarlijks dik geld bij moet van gemeentezijde 
en deze wetenschap benuttend, wordt tenslotte aan de gemeente toegezegd dat voor de 
exploitatie van de tennisbanen geen gemeenschapsgeld gebruikt zal hoeven worden. Of dat 
geholpen heeft??? 

De eerste baan 

Tijdens de najaarsvergadering van 1960 kan 
voorzitter Jac Oomen de leden meedelen dat de 
eerste tennisbaan op korte termijn zal worden 
gerealiseerd en op 2 april 1961 (tweede paasdag), 
in het eerste lustrumjaar van de club, vindt de 
officiële en feestelijke opening plaats van de 
eerste tennisbaan.  
De gemeente laat ook een zeer bescheiden 
kleedruimte zetten: de blokhut. En in hetzelfde 
jaar in augustus wordt er zelfs een tweede baan 
aangelegd, geflankeerd door een oefenapparaat 
met oefenbaantje.  

De tennisballen worden opgeborgen in een 
kastje aan het kleedhok, waarvan iedereen 
een sleutel heeft. 

En nog steeds wordt er in de 
wintermaanden elke week gepingpongd; 
eerst bij de zusters in een klaslokaal, 
daarna in het “Verenigingsgebouw” 
(Groenstraat) en tenslotte in café De Tol, 
waar ook jaarvergaderingen en 
contactavonden worden gehouden.  

Het staat in het geheugen gegrift van enkele leden van toen, dat tijdens de jaarvergadering op 
23 november 1963 bij De Tol het bericht binnenkwam van de moord op Kennedy. 

Op het park viert gezelligheid hoogtij. Een thermoskan met koffie, een kratje frisdrank, een 
zandbak voor de kleuters, het is tekenend voor de vriendschappelijke en ongedwongen sfeer. 
Voorzichtig wordt nagegaan of er animo is voor een onderlinge competitie. Die is er wel, 
maar door onvoldoende accommodatie - één baan ervoor beschikbaar - komt die voorlopig 
nog niet van de grond. Het blijkt toch dat de meeste leden louter voor hun plezier willen 
tennissen. 

Inmiddels is er een aardige juniorafdeling, is de toelatingsleeftijd al verlaagd van 16 naar 12 
jaar en is training voor junioren verplicht gesteld. 

Een gul gebaar 

Begonnen met amper 16 leden telt de club bij haar 12½-jarig bestaan in 1969 al 125 leden. 
Ook andere Teteringse verenigingen wil men bij gelegenheid van het jubileum laten meedelen 
in de feestvreugde. Zo krijgen de Harmonie, de Jeugddrumband, het Jeugdwerk en de 
Bejaardenbond elk een schenking van ƒ 100,-- Nog een aardige bijkomstigheid: dit jaar 
moeten de leden voor het eerst zelf voor ballen zorgen.  
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In 1970 komen er twee banen bij en in 1972 volgt er nog een uitbreiding. Dramatisch is in 
1972 het bericht dat mevrouw Rikie Vrakking is overleden. Zij was vanaf de oprichting van 
de vereniging lid van het bestuur, bijna 16 jaar was zij 1e secretaresse.  

Steeds vaker krijgt het bestuur het verzoek om zich aan te sluiten bij de KNLTB om zodoende 
aan de competitie deel te kunnen nemen. De baanaccommodatie is inmiddels redelijk
toereikend, maar om van de doelstelling van de vereniging - recreatief en vriendschappelijk 
de tennissport te beoefenen - af te stappen is nog wat anders. Zou dat de vriendschappelijke en 
Teteringse sfeer niet vertroebelen? Moesten alle leden een verhoogde contributie gaan betalen 
voor een handjevol mensen dat competitie wil spelen? Er volgen stevige discussies. Zo komen 
we aan het jaar 1974. Jac Oomen en dokter de Mol, voorzitter en vice-voorzitter sinds de 
oprichting, vinden dat het mooi en lang genoeg geweest is en stellen hun functie ter 
beschikking. 

De heer Oomen kijkt met plezier terug op de pionierstijd van de TTV, gekenmerkt door het 
familie- en vriendengevoel. Hij heeft bewondering voor het huidige bestuur, dat de moeilijke 
taak heeft om “zijn tennisvereniging” in deze tijd bekwaam, maar ook gezellig naar een 
volgend jubileum te sturen.  

Wij zijn de jongste TTV-leden! 

Bij de afsluiting van het seizoen 2005 was Lars Reniers (09-09-1998) het jongste lid van de 
TTV, bij aanvang van het seizoen 2006 was dat Iza Eestermans (09-03-2000). 

Van beiden een klein stukje. 

Lars: Ik vind tennissen niet zo leuk, ik ben nu al zes 
keer naar de hockeytraining geweest en dat vind ik 
veel leuker, dus volgend jaar ga ik van tennis af. 
Mijn zussen tennissen ook allebei, met papa en 
mama gaan tennissen vind ik wel leuk. 

Iza: Tennissen is leuk. Eerst voetbalde ik wel op 
straat, maar ik vind tennissen veel leuker. Als papa 
en mama gaan tennissen vind ik het ook leuk om te 
gaan kijken, maar als ze ’s avonds tennissen moet ik 
naar bed. Met papa ga ik regelmatig tennissen, ik 
wil net zo goed worden als hij. 
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Van blokhut tot tennispaviljoen 

Het eerste “prille bargebeuren”vinden we terug in het prieeltje van de familie Oomen in de 
Hoolstraat, naast de privé-baan van de familie Schute. Bij warm weer trakteerde mevrouw 
Oomen of een van haar tennisspelende dochters op een verfrissend glaasje limonade. 

Bij de officiële en feestelijke opening van de 1e eigen tennisbaan in 1961 – het eerste 
lustrumjaar – werd na de ceremonie de “erewijn” aangeboden aan de genodigden in café “het 
Sportpark”, omdat van een eigen clubgebouwtje nog geen sprake was. Pas enkele maanden 
later liet de gemeente door de heer Van den Heiligenberg (schoonvader van de bij ieder van 
ons bekende Henny Vrakking) een kleedlokaal bouwen. Een eenvoudig hok van houten delen 
met een dames- en een herenkleedruimte en een toilet, maar zonder verlichting. De TTV, nog 
in feestelijke stemming, omdat zij na lang wachten en onderhandelen eindelijk een eigen stek 
had, bood enig meubilair aan in de vorm van 8 klapstoelen en 2 klaptafels. De sleutel van het 
kleedlokaal en de tennisballen konden opgehaald worden in het café op de hoek. “Je kunt je 
voorstellen dat het wel eens tot grapjes en hilariteit in het café leidde als "jongedames" in 
tennistenue (het is tenslotte pas begin jaren 60) om ballen komen vragen aan de bar waar 
mannen hun pilsje drinken,” vertelt Toos Rutten. 

Er wordt dus al gauw besloten een kastje aan het kleedlokaal te maken voor de sleutels en de 
ballen. In 1965 wordt in de ledenvergadering gevraagd om aanleg van verlichting en douches, 
maar de conclusie van het bestuur is dat de TTV dat nog lang niet kan bekostigen. 

Omdat er dus nog geen sprake is van een echt “clubhuis” worden prijsuitreikingen, borrel- en 
contactavonden georganiseerd bij plaatselijke horecagelegenheden, zoals café Sportpark, 
Hotel Withof, de Tol, Heestermans en later De Dorpsherberg.
Tijdens onderlinge toernooitjes is er mevrouw De Jonge die met thermoskannen koffie en wat 
limonade de sfeer bij spelers en speelsters weet te verhogen. Voor feestavonden voor de jeugd 
worden garages en schuren van leden beschikbaar gesteld en na een jeugdtoernooi worden 
thuis gebakken oliebollen naar het park gebracht. Gezelligheid is net zo belangrijk als tennis. 

In de jaren ’72-’73 wordt serieus gedacht over de aanleg van 2 nieuwe banen en dan staat een 
beter en comfortabel clubhuis natuurlijk op het verlanglijstje van de vereniging. 
Een groepje Teteringenaren o.l.v. Fons Braat gaat op bezoek bij de tennisclub van 
Oudenbosch om te ontdekken dat een gezellig clubhuis en aansluiting bij de KNLTB, zelfs 
voor een kleine club, best betaalbaar kan zijn. Zeker met hulp en inzet van vrijwilligers en 
jeugdleden. En dan komt het er van: met de uitbreiding van het aantal banen in 1974 wordt 
dan eindelijk een echt clubhuis met kleedruimtes én douches gebouwd. Een beetje kaal nog en 
saai, maar daar weten de junioren wel raad mee. Ze knutselen een barretje in elkaar en zorgen 
voor consumpties, de wanden worden aangekleed met fraai bewerkte rackets.  

Helaas, van de gemeente moet dit jeugdige enthousiasme wat worden ingetoomd. Maar 
voorzichtig komen er soms vergunningen los voor het verkopen van zwak alcoholische 
dranken tijdens toernooiweekenden. 
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Via een advertentie wordt Janus van Engelen als 
beheerder aangesteld. “Maar Janus kwam vaak niet 
opdagen omdat hij ’s middags een dutje moest doen”, 
vertelt Bert Felet, die in die tijd voor de inkoop en 
financiën zorgt.  

Vanuit een bestelbusje van de ISPC wordt voor het eerst 
sherry en wijn verkocht. “Vooral op zondag was het 
gezellig druk. Dan kwam iedereen naar de tennisbaan, 
een soort spontane toss-dag. Potje tennis, drankje, praatje, 
kindjes in de zandbak. Dat was een vertrouwd beeld,” 
volgens Ans Kemna. 

Door de aansluiting bij de KNLTB brak het competitietijdperk aan en kreeg het clubhuis er 
een duidelijke functie bij: het ontvangen van competitiespelende gasten. Marita en Bert van 
den Brule waren de eersten die deze taak een heel jaar op zich namen. Autootje vol 
boodschappen en menig avondje achter de bar. Gevolgd door Diny en Jac de Moor en Zus en 
Jan van de Broek, die een eerste echte barcommissie vormden. In het begin zelf dagelijks 
aanwezig, maar dan via de telefoon leden benaderen om bardiensten geregeld te krijgen. 
“Denk maar niet dat dat zo simpel was”, verzuchten Diny en Zus. “Mijn vrouw hoort niet 
achter de bar”, en “Aan mij heb je meer vóór de bar dan erachter”, waren enkele van de vele 
argumenten om geen gehoor te geven aan hun verzoek. 

Toch zorgden zij 4 jaar voor een hoop gezelligheid. De sfeer was knus en erg gemoedelijk. 
Samen met Roos Mallens deed Diny daarna nog 13 jaar lang de bardiensten op de competitie-
zaterdagen: “Volgens ons zijn onze kinderen in die tijd vaak tekort gekomen”. Omdat Jac niet 
zo goed was in koffie zetten kreeg hij meestal de keuken toegewezen als zijn domein. En 
omdat hij de horecavoorziening maar matig vond, heeft hij daar heel wat verbetering in 
aangebracht. Een opmerking aan de bar dat de koffie weer niet te zuipen was, bracht Diny 
ertoe deze heer de week erop naar huis te sturen met de woorden: “Gaat u maar naar huis voor 
koffie”, zegt ze nu met een big smile. 

Ze introduceerden het barbecuetoernooi, waarbij een grote tent aangebouwd werd. Alles 
wordt zelf verzorgd in de keuken bij de familie de Moor. “Ik herinner me nog dat we een keer 
kilo’s vlees aan pinnen hadden geregen toen we erachter kwamen dat we het marineren 
vergeten waren. Alle vlees er weer af, in de marinade en weer opnieuw aanrijgen. Lachen, dat 
wel, maar uren en uren werk. Ook alle sauzen maakten we zelf, emmers vol”, vertellen Diny 
en Zus. 

Ieder dubbeltje werd omgedraaid om reserves op te bouwen voor vernieuwing van het 
paviljoen. Ze reden rustig 20 km verder voor drop omdat het daar 20 cent goedkoper was. En 
ook voor ham en kaas voor de tosti’s werd steeds gezocht naar de voordeligste aanbieding. Zo 
kon dank zij de opbrengsten van het paviljoen toch mooi de noodzakelijke verbetering van het 
clubhuis worden gerealiseerd, inclusief een compleet nieuw meubilair. 
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Jubilea vieren is de TTV wel toevertrouwd. Net als dit jaar liep de viering van het 25-jarig 
jubileum als een rode draad door het hele tennisseizoen. Men kon er niet omheen. Het 
clubhuis was versierd, een verse barcommissie, toernooien en een feestweek. In het clubhuis 
zwaaiden Wil en Ans Iding, Tom en Jenny Alberts, Joop en Cecile Spapé en Joke en Kees 
Kuijstermans de scepter in dat jubileumjaar. 

Met oude foto’s op tafel en een lekker kopje koffie halen Joop en Cecile oude herinneringen 
naar boven. Ze denken met veel plezier terug aan die drukke, maar gezellige tijd. Achter de 
bar kwam je soms handen te kort. Heel vaak moest er gereden worden om de voorraden aan te 
vullen. Nog steeds herinneren zij zich de inkoop van snoep bij de firma Lekkerland 
Zoetwaren van Grossierderij van Steen. Spontaan werd er gefeest als afsluiting van alle 
tennisactiviteiten. Zo ging na een toernooitje – het was kermis in het dorp – een aantal TTV-
ers, nog in tennistenue, naar De Dorpsherberg voor een afzakkertje en om nog wat te dansen. 
Iemand wist uit alle aanwezige tennistassen de ballen te vissen en over de dansvloer te 
gooien, zodat door half Teteringen vrolijk tussen en op tennisballen werd gedanst. 

Hoogtepunt van het 25-jarig jubileum was toch wel de feestweek, met toernooien, recepties, 
genodigden en een spetterende feestavond voor de leden in een grote tent. In groot gala zelfs, 
heel veel dames waren in het lang. En met een prachtig buffet. 

Even dreigde er onraad tijdens de feestavond. Er dook een groep niet-genodigden op, die niets 
met de tennisclub te maken hadden, maar waarschijnlijk op gratis drinken afkwamen. Om
trammelant te voorkomen besloot een van de leden van de jubileumcommissie een krat bier 
weg te geven, waarna zij vertrokken zonder verder de feestvreugde te verstoren. Veel 
feestgangers zullen er niets van gemerkt hebben. 

Erg kenmerkend voor die tijd vinden ook Joop en Cecile dat iedereen elkaar kende en het 
vooral een groot Teterings gebeuren was. 
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ZIJN ER NOG VRAGEN?

Vraag aan dame die bardienst heeft: 
Heb je nog wat lekkers?
Antwoord: Ja hoor, maar dat neem ik mee naar huis!

Ingevuld staat netjes 

En zo volgden de barequipes elkaar op, ieder 
clubje weer met eigen initiatieven. Frits Bode 
b.v. verzette bergen werk als ondersteuning van 
de barcommissie. Via een enquêteformulier: 
“Ingevuld staat netjes” werd ook een poosje 
geprobeerd de bardiensten rond te krijgen. 
Als Cees Bergmans in het bestuur komt als 
paviljoencoördinator neemt hij, geflankeerd 
door de dames Els van Pelt en Paula Nietsch de 
keuken en het clubhuis weer eens onder handen. 
De “keukenuitrusting” wordt aangevuld met een 
klein fritespannetje en de broodjes frikadel en 
kroket zijn niet aan te slepen.  

Toernooitjes waren supergezellig. Ondanks de kleine ruimte had je het idee dat het altijd feest 
was. Gedanst werd er tot in de kleine uurtjes en menig keer liep je daarbij natte voeten op. 
De afvoer van de spoelbak en van het riool konden het dan niet aan, en dat kwam dan het 
paviljoen inlopen. Maar het dansen ging gewoon door.  
Voor de barplanning konden ze op heel veel mensen rekenen, al was het drie keer per maand, 
voor sommigen was dat geen probleem.

De jeugd mocht voor het eerst hun clubkampioensfeest in het paviljoen houden, met playback 
show en disco. Het liep gesmeerd, het werd een knalfeest, maar de volgende dag was er geen 
enkel heel glas meer over. Dat was even niet de bedoeling! 

Later besluiten Cees en Els hun “echtpartners” 
maar in de barcommissie op te nemen. Ze waren 
er toch altijd al nauw bij betrokken.  

Nog een fijne herinnering willen ze kwijt aan 
Henny Vrakking. “Hij kon zo lekker doorzakken. 
Op zijn pantoffels en op de fiets gekomen. 

Als iemand hem onderweg naar huis vroeg: 
“Henny wil je meerijden”, liet hij acuut zijn fiets 
in de bosjes vallen en stapte in!” 

Samen met Paula en Els ging Cees menig avondje met veel plezier op pad om andere 
clubhuizen te gaan bekijken. Zo kon hij een goed doordacht paviljoen tekenen voor het 
nieuwe tennispark. Een paviljoen waar we nog steeds, later met enige verbouwingen ter 
uitbreiding, beretrots op zijn. “De laatste avond in het oude paviljoen hebben we alle ballen 
met het ballenkanon richting nieuwe park geschoten”, vertellen Ad en Els. Gelukkig ging de 
sfeer mee naar het nieuwe paviljoen. “Maar het was in onze tijd, denk ik, een stuk 
makkelijker. Er zijn nu zoveel regels bijgekomen dat niet alles zomaar kan, maar wij kunnen 
in ieder geval met een heel goed gevoel terugkijken op die tijd”. 
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ZIJN ER NOG VRAGEN?

Vraag van een junior aan een tennisvriendje: 
Heeft jouw moeder geen baan? 
Antwoord van het vriendje waarvan de moeder 
meedoet aan het huisvrouwentoernooi:  
Ja, een tennisbaan!

ZIJN ER NOG VRAGEN? 

Vraag van een lid die zich een beetje ergert aan de versleten clubvlag: 
Wordt die vlag dan nooit gestreken? 
Antwoord: Hoezo, we hebben hier geen strijkijzer!

Bardienst verplicht en vooruit betalen 

Uiteindelijk is met de huidige barplanning het systeem ingevoerd dat alle senioren tot 70 jaar 
1 x per jaar verplicht een bardienst inplannen en het betaalde bedrag na het vervullen van hun 
bardienst terugkrijgen. En dat werkt prima. De dames van de barplanning: Carla, Lieke en 
Carlien zorgen bij het ophalen van de pasjes voor duidelijke schema’s. Het is een kwestie van 
de meest geschikte tijd uitkiezen. En vele handen maken nog steeds licht werk. 

“Al moet hier ook maar eens gezegd worden dat steeds meer leden het doen van bardienst 
niet meer vanzelfsprekend vinden. Dat is jammer, want je maakt samen de vereniging. Maar 
aan de andere kant creëert dit voor sommigen weer een kansje om wat bij te beunen”. Ja, 
ieder nadeel heb z’n voordeel, Carla! 

Gelukkig heeft de barplanning ook haar eigen “barleven” als zij met hun partners een gezellig 
avondje gaan stappen zonder zelf voor de barbezetting te hoeven zorgen! 

Zij feliciteren de TTV van harte met haar 50e verjaardag en hopen nog een aantal jaren met 
‘bartijden’ en in ‘barre tijden’ de bar te kunnen bemensen. 

Onder supervisie van Nico van Leeuwen en 
Rens Aben is het heel goed toeven bij de 
TTV, ook - nee zéker - ná het tennissen.  
Daar kan menig horecabedrijf jaloers op zijn.  
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Het “722 Smoezenboek” 

Uit: Open Zomer Toernooi 1994, door Willem de Groot 
Als je als organisatie het succes van ons Open Zomer Toernooi zou meten aan het aantal op de
parkeerplaats geparkeerde auto’s, dan was dit een bijzonder geslaagd toernooi. Propvol, elke 
avond weer! Ook met andere parameters zou je een analyse kunnen maken van het succes. 
Hoeveel partijen er werden gespeeld. Hoeveel driesetters eruit kwamen en hoeveel walk-overs. 

Maar het welslagen kun je ook meten met behulp van een heel ander criterium. Het zijn de 
uitvluchten of de smoezen of noem het de leugens of verzinsels die aangewend worden om een 
partij te verzetten. Daaraan gemeten was dit toernooi een absolute topper. 

We kunnen nu het “722 Smoezenboek” gaan schrijven. Onze relaties in de drukkerswereld zijn 
echter onvoldoende om zo’n drukwerk ooit succesvol uit te geven, dus maar even een 
bloemlezing: 

� In de week van het toernooi is een flinke partij schoonmoeders plotseling overleden. Ze 
werden allemaal ter aarde gesteld tijdens de voetbalwedstrijd Nederland-België. De 
droefenis is groot geweest en werd door de Nederlandse nederlaag nog aangewakkerd. 

� Er waren plotselinge blessures die de spelers noodzaakten om niet te spelen. Dat wil 
zeggen in de partij die viel tijdens een belangrijke voetbalwedstrijd. Daarna was er een 
klein wondertje gebeurd en werd in een andere categorie weer alles uit de kast gehaald. 

� Er waren spelers die plotseling waren verhinderd om naar het toernooi in Teteringen te 
komen omdat zij op donderdag voor het finaleweekend van een ander toernooi al de 
helderziende zekerheid van een finaleplaats hadden. Aangezien dat zelden op de donderdag 
voor de eindstrijd al bekend is, werd navraag gedaan. Antwoord van de wedstrijdleiding 
van betreffende vereniging: Oh, die, die heeft wel meegedaan, maar werd er in de eerste 
ronde al uitgemept! 

� De eindexamens van de middelbare scholen hebben ons ook parten gespeeld. Er zijn naar 
schatting 87 eindexamenfeesten geweest, waarvoor deelnemers van ons toernooi waren 
uitgenodigd. Nu begrijpen wij dat zo’n feest met vrienden en vriendinnen waarmee je vijf 
of zes jaar bent opgetrokken heel belangrijk is. Maar zóveel feestvreugde?

� Er waren ook mensen die nog op vakantie waren en daarom in het eerste weekend niet 
konden spelen. Dat kan. Maar daarna, ja hoor, beslist, altijd beschikbaar. Wij bellen 
maandag, dinsdag, maar geen gehoor. Soepel als we zijn bellen we ook woensdag nog een 
keer en ja, we hebben hem te pakken. “U moet vanavond om 17.30 uur spelen.” We
krijgen als antwoord: “Dat is geen stijl om me zo kort voor de wedstrijd pas te 
waarschuwen.” Heb je daar als wedstrijdleiding van terug? 

� Een speler komt verder in het toernooi en moet zaterdag 2 partijen spelen, kwart- en halve 
finale. Nee hoor, zaterdagmiddag kan ik onmogelijk. Dan moet ik met de zus van de vriend 
van mijn overbuurvrouw naar het ziekenhuis! 

De file, de brug die open stond, de auto die niet wilde starten, de vervanger die te laat kwam, de 
weg naar Teteringen die ik niet wist, de vertraging van de bus, de regen (waar dan?), het 
antwoordapparaat dat niet werkte en de boodschap die niet werd doorgegeven, horen allemaal tot 
het arsenaal om het de mensen van de planning niet gemakkelijker te maken. 

Maar... de organisatie heeft het er allemaal voor over gehad en hopen dat u allemaal volgend jaar 
weer terug komt, met naar wij hopen, minder kopij voor het “Smoezenboek”.  
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Open Toernooien, visitekaartje van de club 

Het Open Zomertoernooi 

In de loop van 1983 komt een groepje enthousiaste leden met het voorstel een Open Toernooi 
te organiseren. Het bestuur geeft zijn fiat aan een commissie om zich te verdiepen in de 
mogelijkheden. Er moet veel geregeld worden. 

De introductie 

In de Dropshot van mei 1984 schrijft de voorzitter Fons Braat: “Daar gaan we dan los met het 
‘Open Zomertoernooi’ van de Teteringse Tennisvereniging. 25 juni a.s. is het bijna historische 
moment aangebroken dat voor de eerste keer in haar 28-jarig bestaan een echt ‘open’ toernooi 
van start gaat. De voorbereidingen die al vanaf de jaarwisseling intensief getroffen worden 
door de toernooicommissie bestaande uit: Ton van de Kraay, Cor Groenewout, Maja Büch, 
Marita van den Brule, Anton Horward en Job Pijpers, vertonen voor mij althans één duidelijk 
beeld: het loopt gesmeerd! Dit is een commissie die zonder enige ophef haar werk doet; 
efficiënt en zakelijk. Dit is een no-nonsense commissie, met welke aanduiding ik een grote 
waardering impliceer. De bondsgedelegeerde Bertus Welling, geldt als een absoluut instituut
op alle tennisparken in Nederland. Zijn autoriteit is buiten discussie en dat is nooit weg bij 
wedstrijdtennis, waar regels soms op allerlei manieren kunnen worden uitgelegd. Ik weet niet 
of we Bertus Welling op de umpirestoel zullen zien, maar mocht dit zo zijn: gaat u er dan eens 
extra voor zitten. Zijn machtige stemgeluid ontmoedigt ieder protest, maar optisch wil er wel 
eens iets mis gaan!! Dan daalt Bertus van zijn stoel af om ter plekke de omstreden beslissing 
te gaan bekijken. Deze omtrekkende beweging neigt naar KUNST. Het is maar een tip”. 

De entourage 

De paviljoencommissie, onder leiding van Cees Bergmans, laat niets na om het après-tennis 
extra glans te geven, al moeten zij qua accommodatie improviseren. De aanpak is 
internationaal. De eerste drie toernooidagen zullen - à la Chinoise – worden verzorgd, met 
bapao, risolles en tempa, rijkelijk besproeid door rozenwater (??). Daarna, als het toernooi op 
volle toeren draait: degelijke Hollandse kost, bitterballen, frikadellen en kroketten. Vrijdag 
wordt overgeschakeld op de Amerikaanse stijl met hotdogs, hamburgers en cheeseburgers. 
Langs de kant worden veel show-girls verwacht en ’s avonds muziek van ’t Kapelleke, dat 
voor deze gelegenheid wordt omgedoopt tot ”Chapel Unlimited”. 
Tenslotte zal op zaterdag echte New-Orleans Jazz ten gehore worden gebracht door “The 
Good Tippers” (normaal bekend als Bonnefooi).  

De afsluiting 

“Op zondag 1 juli is de grote finale voor diegenen die zich niet van hun stuk hebben laten 
brengen door bovengenoemde uitspattingen, maar door vasthoudendheid, geluk of gewoon 
door goed spel tot de laatsten, de besten, de winnaars behoren”. 
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De winnaars van het 1e Open Toernooi waren: 

Dames enkel D  
 1. Muriel van Mierlo 
 2. Angelique Huijbregts 
Dames dubbel D 

1. Nel v.d. Pol-Audry Braat 
2. Marjan Niezen-Madelène Theeuwes

Heren enkel D 
 1. Rumo de Schutter 
 2. Arie-Frank Zwaal 
Heren dubbel D 

1. Ulrich Sekrève-Dick Simons 
2. Rolf Büch-Ad Heynen 

Gemengd dubbel D 
1. Muriël van Mierlo – Dirk Roos 
2. Trees en Kees Schoenmakers 

Dames dubbel E 
1. Hetty Wittkampf – Bep den Boogert 
2. Dora v.d. Heiligenberg – Conny Hooft 

Heren dubbel E 
1. Adrie Claasen – Theo Bilok 
2. Theo Vierling – Bob v.d. Zeijst 

Gemengd dubbel E 
1. Henny Slockers – Bob v.d. Zeijst 
2. Ireen Kohlman - Dick Eersebeek 

Na afloop was er ook een speciaal dankwoord voor de baanverzorgers Gerard van Alphen en 
zijn medewerkers Wim en Henk voor het perfecte baanonderhoud tijdens de toernooiweek. 
Zij liepen vaak onder hun schafttijd nog banen te spuiten! Het was een schitterende week.  

Het vervolg 

Ook de twee volgende jaren wordt het Open Zomertoernooi nog op het oude park gespeeld.  
Een bouwkeet voor de toernooicommissie en een toiletwagen voor de deelnemers moeten 
voor extra accommodatie zorgen. Het succes groeit. Van D-E wordt het een C-D toernooi en 
er verschijnen bekende tennissers uit de regio aan de start. Zelfs in dagblad ‘De Stem’ en in 
Allerlei wordt het toernooi vermeld. 

In 1987 wordt het toernooi voor het eerst op het nieuwe park gehouden, met de luxe van 
enkele verlichte banen. De Rabobank zegt toe dat zij als toernooi-sponsoring de vereniging 
elk jaar een telbord zullen schenken. Zo hebben we dus over 10 jaar op elke baan een bord!! 
Nico van Leeuwen, Fons Braat, Ad Michielsen e.a. komen commissieleden vervangen, en 
weer later Willem de Groot, Annie Baardemans en Ans Waas.  
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Aardbeien met slagroom 

Omdat het toernooi samenvalt met de eerste week van Wimbledon, stelt Nico van Leeuwen 
voor, de deelnemers aardbeien met slagroom aan te bieden, hetgeen een traditie is bij de 
Londense club. Dat blijft jarenlang een vast gegeven bij het Open Zomer Toernooi. 

Ad Michielsen introduceert in 1990 de computer als hulpmiddel bij de toernooiplanning. Die 
zou nu niet meer weg te denken zijn, toen moesten de commissieleden bij Ad oefenen om met 
het programma om te kunnen gaan. 

10 jaar Open Toernooi 

Na het tiende Open Toernooi in 1993 besluiten Maja en Marita - de enigen die nog over zijn 
van het allereerste begin – dat anderen het van hen mogen overnemen. Halverwege de jaren 
90 komt er meer “jong bloed” in de toernooicommissie. Eerst Dion Mourits en daarna Petra 
Theunis, gevolgd door Judith Bloemen: “Gezellig een paar vriendinnen bij elkaar.” Ook 
Thomas Wortelboer komt erbij. De ‘oude garde’ trekt zich langzaam terug: Wim Bessem,
Willem de Groot en Fons Braat nemen afscheid, later gevolgd door Ad Michielsen, onze 
expert op het gebied van de computer”. 

Herverdeling taken 

“Taken en functies werden herverdeeld. Al was het 
jammer dat de oude vertrouwde kern weg was, we 
kregen een jong, bruisend team, met nieuwe ideeën 
voor 'ons' toernooi. Geweldig hoe zo'n groepje 
vrijwilligers er helemaal voor ging om ons doel te 
realiseren. Inmiddels werden Rik Andersen Röed, 
Marenne Kemerink, Eveline de Bont en Erik 
Langenberg bij de commissie gevoegd. Er werd 
regelmatig vergaderd, wat op zich ook weer een 
gezellig uitje bleek te zijn, om te overleggen op welke 
punten verbeteringen en veranderingen konden 
worden aangebracht.  

Er werden meer sponsoren gezocht om het wat groter aan te pakken, weer nieuwe 
commissieleden aangetrokken omdat er meer werk moest worden verricht (Rutger Hengst, 
Susan Witsenboer, Marijn Weterings, Edward Wilms)”. 

Nieuwe initiatieven  

“Uiteindelijk leidde dat tot een toernooi, waaraan
een B-invitatietoernooi werd gekoppeld (mede 
dank zij de initiatieven van Bart de Bont). Dat 
laatste heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, 
omdat we vanuit de KNLTB vernamen dat een 
aantal verenigingen daarop negatief gereageerd 
had. We hebben toen het besluit genomen een 
officieel B-toernooi (3-4 toernooi) te worden, 
maar dan in week 23, om geen concurrentie voor 
naburige tennisverenigingen te zijn. Ons toernooi 
kreeg hiermee ‘status’ en alle commissieleden 
waren apetrots. 

Hoewel er ook kanttekeningen te plaatsen zijn bij het organiseren van een 3-4 toernooi: 
B-spelers hebben soms wat privileges waar we niet mee vertrouwd waren, maar we leerden 
snel! 
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Zo deed Raymond Janson mee aan ons invitatietoernooi maar moest dezelfde week ook in 
Utrecht spelen. Goh, hij had geen vervoer. De commissieleden wel auto’s. Oplossing: Judith 
bracht Raymond, als een ware privé-chauffeur, naar Utrecht!” 

Weg aardbeien 

“Aanvankelijk was het Open Zomer Toernooi altijd in week 26, gelijk met Wimbledon. De 
deelnemers kregen bij ons dan ook aardbeien met slagroom, karakteristiek voor het toernooi. 
Met het verhuizen naar week 23 moesten we dus ook die attentie aanpassen. We hadden het 
gevonden in een cocktailbon voor de feestavond op vrijdag. Edward had een cocktailboekje 
en daaruit brouwden we de meest exotische drankjes en serveerden die vanuit een feestelijk 
versierde kraam met palmbomen en getooid met Hawai-hoeden. Het viel nog niet mee om die 
cocktails te maken; een beetje van dit en een beetje van dat, terwijl er een rij te wachten staat 
van hier tot ginder. Maar succes verzekerd. 

De laatste jaren hebben we ook een echte catering tijdens het toernooi. Dus gezellig samen 
eten en gelijktijdig genieten van een potje tennis levert ook weer een toegevoegde waarde. 
Ook de sponsoring werd geprofessionaliseerd en het toernooi kreeg de naam van onze 
hoofdsponsor: “Van Dinther TTV Open”. 

Tennisballen in de kinderwagen 

“In de tussentijd werd een aantal van ons moeder. Ondanks dat ging het commissiewerk 
gewoon door. Dan maar tussendoor naar de kleedkamer of naar huis om de baby te voeden. 
Erik maakte van tennisballen een mobile om bij hun tweeling in de kinderwagen te hangen, zo 
waren ze weer een tijdje zoet. 

Week 23 is gelijk na de competitie en niet iedereen houdt daar van tevoren rekening mee, 
zodat ze in het voorweekend van het toernooi wel eens voor verrassingen komen te staan, en 
wij dus ook! Er moet dan heel wat met wedstrijden geschoven worden. Maar we weten waar 
we het voor doen, want het mooiste blijft de positieve respons, gewoon het bedankje, een 
hand na afloop, zelfs een klein presentje af en toe, zoals een doosje Merci, doet een mens 
goed. We hebben tijdens het toernooi een toffe week met elkaar en hopen dat nog lang te 
mogen doen. 

We zijn trots op onze club, ons mooie park en natuurlijk de leden, die maken dat we een 
supergezellige, gastvrije vereniging hebben”, aldus Petra, namens de hele commissie. 
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Het Open Wintertoernooi 

Een experiment? 

In 1994 werd het tennispark uitgebreid met 4 kunstgrasbanen. 
Na aanvankelijk een kleine terughoudendheid (brrrr... koud!) 
was men al gauw gewend aan het fenomeen. Voor de eerste 
winter meldden zich al ruim 200 enthousiaste, winterharde, 
leden aan en hun enthousiasme werkte aanstekelijk. 

Dus, dachten geroutineerde toernooi-organisatoren, waarom geen Open Toernooi in de 
winter? Moet kunnen! En ze bleken gelijk te hebben. Natuurlijk is het weer in de winter een 
risicofactor van belang, maar dat is regen in de zomer ook. Er wordt een toernooicommissie 
opgericht en waarachtig: op één nieuweling na, allemaal namen die we nog kennen uit het 
Open Zomertoernooi. 

Het bloed kruipt toch…enz. Naast Lies de Groot zijn dat: Wim Bessem, Fons Braat, Willem
de Groot, Marita van den Brule en Cor Ruczynski. Vanwege de capaciteit van 4 banen wordt 
het een dubbeltoernooi en zo laat mogelijk in de winter - toch iets meer kans op beter weer - 
en na de carnaval, want dan gaat half Brabant op vakantie! 

Het eerste Open Wintertoernooi in 1996 was beslist geen experiment. Er was gelijk voldoende 
deelname en de kou leek de strijdlust te stimuleren. 

Chocolademelk, rum en champagne 

Ook dit toernooi zou een kenmerkend tintje krijgen: warme chocolademelk met rum en
slagroom! 
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Het Teterings Open Toernooi heeft in de regio Breda in de zomer een goede naam, het 
wintertoernooi zal daar zeker niet voor onder doen. Het toernooi heeft zijn vaste klanten, die 
al ver van tevoren informeren of de datum al bekend is. 

Dit jaar was het alweer de 11e keer en moesten voor het eerst nogal wat mensen teleurgesteld 
worden door uitloting. Opmerkelijk is ook de doorbraak van het digitale tijdperk. Van de 340 
inschrijvingen ontving de secretaris Hans Kalle er slechts 2 op papier, de rest via de website. 
Op de finale zondagmorgen verzorgt Bert van den Brule voor de toernooicommissie en de 
bondsgedelegeerde en - als hij al wakker is - Nico van Leeuwen, de paviljoenbeheerder, een 
feestelijk champagneontbijt. Ook krijgen alle finalisten na afloop van hun partij een glas 
champagne aangeboden. 

Vaak lijkt het meer een lentetoernooi, maar alleen vorig jaar was het echt winterweer met veel 
sneeuw. Sneeuwruimen hoort dan ook tot het werk van de commissie. En is er buiten geen 
sneeuw dan wordt het paviljoen wel winters aangekleed. Het winterse kunstwerk van de 
beginperiode heeft de tand des tijds niet doorstaan, maar er wordt hard aan een nieuwe 
kunstuiting gewerkt. Er waren in het verleden wel enkele thema-avonden met live muziek van 
o.a. Joep Peeters en Henk Wolfswinkel, maar de commissie heeft gemerkt dat de meeste 
deelnemers toch het liefst gezellig wat kletsen met elkaar na het tennissen. En klant is koning! 

Het 45+ Dubbeltoernooi 

De oude hap 

Na een potje tennis, bij een glaasje wijn of bier, op het terras, in de zon... dan worden goede 
ideeën geboren! We schrijven het jaar 2000 en hebben het over de toernooien in de buurt. 
Veel verenigingen hebben al een Dubbel Plus Toernooi en ieder van ons heeft er zo zijn 
ervaringen mee. Maar unaniem is men het erover eens dat zo’n dubbeltoernooi voor boven de 
??? veel voordelen heeft. Voornamelijk het poulesysteem. Je bent verzekerd van minstens 3 of  
4 partijtjes tennis voordat je eventueel 
in de afvalrace belandt, je leert de 
mensen in je poule wat beter kennen 
en het zijn niet ‘die hele jonkies’ 
waartegen je het moet opnemen. 

En weer zijn het de oprichters van het 
Open Zomertoernooi, Maja en Marita, 
Anton, Cor, Ad en Nico, die het plan 
pootjes geven. Pat en Marianne 
worden als buitenstaanders gevraagd 
om de club wat meer ‘body’ te geven. 
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Ervaring met de voorbereidingen is er al, dus dat 
liep als een trein. Datum prikken, categorie 
deelnemers bepalen, poster en inschrijfkaarten 
ontwerpen, en een groot arsenaal randactiviteiten
verzinnen waaronder een demonstratie rolstoel-
tennis. Het aantal inschrijvingen is al gelijk hoger 
dan geplaatst kan worden. Animo is er dus volop. 

Krasloten en reischeque 

Wat gaan we de deelnemers geven bij 
inschrijving? Iets wat nog niemand anders doet.  
Wie er op het idee van krasloten kwam is me
ontschoten (veteranen, hè). Maar spannend is het 
wel ieder jaar. Tot nog toe vielen er alleen heel 
veel kleine prijsjes. Het wachten is dus op de 
grote klap. Eens zal er toch wel een vallen. 

We hadden het geluk dat er onder onze leden een 
ware clubcateraar schuilde. Adrie en zijn maatje 
Peter Leenders zijn echte smaakmakers, letterlijk
en figuurlijk. Ze komen vaak handen te kort. 

Fel wordt er gestreden, onder het 
oplettend oog van poulegenoten en met 
lekker nazomerweer en een smakelijk 
hapje en drankje, kan het behoorlijk laat 
in de avond of vroeg in de morgen 
worden (Sangria blijkt dan een koppig 
drankje te zijn!!) 

Als op zondag de laatste finalepartijen nog op de baan staan, begint onze ‘huisband’ de 
Goody Goody Jazzband zich al op te stellen voor de finale. Ze schaften zelfs allemaal een 
zelfde blouse aan om er netjes voor ons uit te zien! 

Na muziek - prijsuitreiking - en muziek volgt dan 
het hoogtepunt, waar iedereen op heeft gewacht: 
de trekking van de gratis loterij.  

Er zijn altijd prachtige prijzen, waaronder een 
dames- en heren- tennisoutfit, dinerbonnen, enfin 
te veel om op te noemen.  

Maar de climax is zeker de reischeque van in het 
begin ƒ 1.000,-- en nu € 450,--  

En dat levert weer leuke reisverhalen op in ons clubblad. 
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Gebed van een junior

O lieve Heer!! 
Daar heb je papa weer 
Met zijn deskundig commentaar 
‘k Begin te trillen als een snaar  
‘k Moet in de aanval of ik moet terug 
‘k Ben veel te langzaam of te vlug 
‘k Had moeten lobben of passeren 
‘k Ben een dom kind, ‘k zal ’t wel nooit leren. 

O lieve Heer!! 
Daar heb je papa weer 
Die bal was toch wel in??
Maar pa riep “out” 
En tegenspraak heeft dan geen zin 
Mijn vriendje aan de and’re kant van’t net 
Die kijkt me niet begrijpend aan 
‘k Overweeg nog even: ‘k geef een let 
Maar denk dan: “laat maar gaan”, 
als ik aan service ben sla ik ijskoud 
een wondermooie dubbelfout”. 

O lieve Heer!! 
Daar is mijn pappie weer 
Ik krijg het voor m’n kiezen 
Mijn vriend speelt goed 
en ik ga dit verliezen 
De zenuwen gieren door m’n keel 
’t Lijkt wel of ik met een mattenklopper speel 
Pa die loopt kwaad weg 
Zijn blik lijkt te bevriezen 
Het is vast heel erg, zeg 
Je zoon zien te verliezen 

Het spel is uit; ‘k heb dik verloren 
Wat zal ik nu weer moeten horen? 
Daar staat m’n pa; hij kijkt me lachend aan 
en zegt: “t is jammer zoon, je hebt je best gedaan”. 
O lieve Heer!! 
Leer mij toch voor éne keer 
Het ouderlijk gezag begrijpen. 
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Fons Braat, voorzitter 1974 - 1986 

Met grote stappen naar de top 
Zoals gebruikelijk behoort bij een jubileum een terugblik. Een 
terugblik op 50 jaar deze keer. 
Zo oud zijn de roots van Fons Braat in Teteringen niet. Maar de 
snelheid waarmee hij naar de top reikte...!! In 1971 werd hij al lid 
van de TTV, hoewel zijn huis in Teteringen nog in aanbouw was. In 
1972 kwam hij in Teteringen wonen. In zijn vorige woonplaats 
Oudenbosch was hij al een enthousiast tennisser en zelfs voorzitter 
van de tennisclub. 

Waarom nog geen competitie? 

Fons Braat vond het verwonderlijk dat de Teteringse tennisclub nog niet was aangesloten bij 
de KNLTB. Bij zijn vorige vereniging werd er al competitie gespeeld met één betonbaan, dus 
het argument van een te krappe accommodatie vond hij niet steekhoudend. Op de eerste 
ledenvergadering waarop hij aanwezig was werd dat dus aan de orde gesteld. De voor- en 
nadelen werden breed uitgemeten, de voor- en tegenstanders van competitiespelen zetten hun 
meningen op papier en er werd een enquête gehouden. 

Bij zijn aantreden als voorzitter in 1974 werd de aansluiting bij de KNLTB dus zijn eerste 
wapenfeit.  

Twee doelen 

Zijn voorzitterstijd valt volgens Fons Braat uiteen in twee periodes met elk hun eigen 
doelstelling. 

Van 1974 tot 1980 een opbouwperiode. Een periode waarin een lichte achterstand moest 
worden ingelopen en het bestuur taken moest kunnen delegeren naar diverse commissies. De 
technische commissie werd opgericht en competitieleiders begeleidden de teams bij hun 
eerste schreden op het districts- en landelijke competitiepad.

Heel belangrijk ook was de structurering van een grote groep enthousiaste en talentvolle 
junioren, waarvoor een jeugdcommissie van de grond kwam. Maar het moest een gezellige 
Teteringse club blijven. Een gezellige sfeer stond voorop. Het klinkt misschien paradoxaal, 
maar ondanks het streven naar vooruitgang stond prestatiegerichtheid toch niet op de eerste 
plaats. Het moest een hechte club blijven. En volgens Fons is dat prima gelukt. 

De periode van 1980 – 1986 werd gedomineerd door de verhuizing naar een nieuw park en de 
daarbij behorende nieuwbouw. De leden werden er nauw bij betrokken. “Richting gemeente 
Teteringen hebben we ons eerst ‘zogenaamd’ redelijk verzet, om zo een optimaal resultaat te 
behalen”.  
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Kennis in eigen huis 

Ondertussen werd met man en macht gewerkt aan 
het nieuwe park. De gemeente tekende voor de 
aanleg van 10 gravelbanen.  

Voor de bouw van het paviljoen werd een 
bouwcommissie ingesteld en de vereniging kon 
zich gelukkig prijzen met zeer deskundige 
mensen. Cees Bergmans die het nieuwe paviljoen
ontwierp, Cor Groenewout in zijn technisch 
sturende rol en niet in de laatste plaats Anton 
Horward, die het financiële plaatje goed in de 
gaten hield.  

Met deze knowhow in huis kon een dure architect uitgespaard worden en ontstond een 
prachtige nieuwe accommodatie, die tegelijk met de viering van het 30-jarig bestaan van de 
vereniging feestelijk in gebruik werd genomen. Wat een enorme aanwinst voor Teteringen en 
een prachtig sluitstuk van een voorzittersperiode. 

“Ik kijk met veel voldoening terug op een tijdperk van een harmonisch uitgegroeide 
vereniging. Heb bewust gestreefd naar het behoud van een Teteringse club en dat lang 
volgehouden. Het soms rigide aannamebeleid was daar een uitvloeisel van. Het is gebeurd dat 
iemand die niet in Teteringen woonde, maar toch erg graag lid wilde worden, zich daarom bij 
de gemeente Teteringen liet inschrijven! Wij wilden onze eigen identiteit behouden: 
Teteringen, daar is het gezellig! 

Het doet best wel pijn dat ik niet meer actief kan tennissen, maar ik spreek de wens uit dat 
ook in de toekomst de Teteringse Tennisvereniging bekend blijft staan als een gezellige club,” 
besluit Fons Braat. 
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Verhuizing in beeld 
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PROGRAMMA 

50 JAAR 

TETERINGSE TENNIS VERENIGING 

DONDERDAG 15 JUNI 
16.00 – 19.00 UUR STREETTENNIS TETERINGSE SCHOOLJEUGD 

ZATERDAG 17 JUNI 
AANVANG 10.00 UUR HERENDUBBEL- TOERNOOI 

ZONDAG 18 JUNI 
AANVANG 10.00 UUR DAMESDUBBEL-TOERNOOI 

DINSDAG 20 JUNI 
19.00 - SLUITEN SUPER TOSS-AVOND 

ZATERDAG 24 JUNI 
16.00 – 20.00 UUR TENNISCLINIC MET PAUL HAARHUIS EN

JAN SIEMERINK - DEMONSTRATIEPARTIJ 

15.00 - 17.00 UUR RECEPTIE VOOR GENODIGDEN 

19.00 – 20.00 UUR RECEPTIE VOOR LEDEN 

VANAF 21.00 UUR JUBILEUM-FEESTAVOND 

ZONDAG 25 JUNI 
AANVANG 12.00 UUR KATERTOERNOOI 

VRIJDAG 28 JULI 
AANVANG 19.00 UUR GOUDEN TOERNOOI 
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Onderhoud van het Tennispark 

Droge hete zomers? 

Over het allereerste onderhoud van het tennispark aan de Hoolstraat is niet veel meer bekend. 
De naam van een heer Jansen duikt ergens op, maar in de jaarverslagen uit die tijd wordt 
afwisselend lovend en dan weer zeer afkeurend over het onderhoud door de gemeente gerept. 
Vaak wordt er geklaagd dat de banen de hele zomer veel te droog zijn (waren die zomers echt 
zo heet?) en vooral de rommelige omgeving rond de banen veroorzaken nogal wat ergernis bij 
leden en bestuur. ’s Morgens tussen 8 en 9 uur worden de banen geveegd en wordt men 
verzocht de banen te verlaten! Er waren nog geen sleepnetten, alleen een bezempje om de 
lijnen te vegen. 

Janus van Engelen leeft nog wel ergens diep in de herinnering van sommige leden en oud-
leden. Zeker als het gaat om het controleren van de lidmaatschapskaarten. Of de banen ook 
profiteerden van zijn controle is niet zo erg duidelijk.  

Hart voor de zaak 

Anders is dat met Gerard van Alphen. Door wat trieste persoonlijke omstandigheden kwam hij 
- in dienst van de gemeente - op het tennispark. “Gerrit” had hart voor het tennisspel en voor de 
beoefenaars, voor jong en oud. De banen en alles eromheen werden door hem en zijn 
medewerkers prima verzorgd en ook met goede en goedbedoelde raad aan de tennissers was hij 
niet karig. Dank zij Gerrit kon men op regenachtige competitiedagen toch zo snel mogelijk de 
banen op. Ook nu nog weten veel leden hem te vinden en heeft hij fulltime werk aan het 
bespannen van alle rackets die aan hem worden toevertrouwd. Ieder racket (en de eigenaar 
ervan) staat bij hem in de boeken en hij kan je precies vertellen wanneer het voor 't laatst in 
revisie is geweest. 

Het nieuwe park

In 1977 kwam Aad Tetteroo bij de gemeente in dienst als 
beheerder van het Teteringse Sportpark en werd dus ook een 
vertrouwd gezicht op de banen van de TTV.  

Met zijn mensen verhuisde hij mee naar het nieuwe park. Aad was 
een rustige werker, hield van de mooie omgeving waarin het 
sportpark ligt en liep vaak ’s avonds nog een rondje om te kijken 
of alles in orde was. 

Helaas overleed Aad heel plotseling in 1997. Bijna 21 jaar was hij 
groundsman en beheerder van het sportpark. 
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GOEDE VERHOUDINGEN

Op de tennisbaan wordt veel gelachen. Gelukkig wel. Soms wanneer een speler iets 
onmogelijks, iets leuks of iets geks doet of zegt. Maar het meest gelachen wordt er 
toch aan de bar van het clubhuis.Moppen zijn er genoeg, maar waarbij tennis een 
rol speelt is het arsenaal toch klein. 
Een verhaal, waarom in een zekere Nederlandse tennisclub nog steeds een beetje 
besmuikt gelachen wordt en waardoor een goede buur-buur verhouding bijna ten 
gronde ging, is het volgende: 
Een pasgetrouwd stel kwam in een straat te wonen waar nogal wat tennisfanaten 
leefden. Ze maakten kennis met de buren en kregen de raad om door het 
lidmaatschap van de tennisclub meer vrienden en kennissen op te doen en zo het 
sociale leven van het betreffende dorp wat sneller binnen te komen. 
Ze volgden de raad op en gingen op een mooie avond weer eens de edele kunst van 
het balletje slaan beoefenen. 
Een andere, vriendelijke buurvrouw, die toevallig niet verslaafd was aan de 
veelgeprezen tennissport, kwam het park oplopen om met tennisminnende 
echtgenoot en vrienden nog een borreltje te drinken. 
Ze zag de pasgetrouwde jongelui en – doelend op hun jonge huwelijk (want tennis 
had niet haar primaire belangstelling) – vroeg hen hoe het ging. 
De jonge echtgenoot, met op dit moment alleen maar beginnerstennis in zijn hoofd, 
antwoordde spontaan: “O, het gaat prima, maar je krijgt er wel pijn van in je 
rug.” 
Het heeft bijna een jaar geduurd voor de buurvrouw weer tegen deze ‘bruut’ sprak.

In het kader van de Melkertbanen kan de 
vereniging de laatste jaren rekenen op de 
medewerking van Kees Meyvis en in goed 
overleg met de mannen van de gemeente is het 
beheer van ons park nu in de goede en bekwame 
handen van Nico van Leeuwen en Rens Aben. 
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Anton Horward, voorzitter 1986 - 2000 

Heb je dan een vereniging of niet! 
"Iets doen" voor de TTV, zoals dat genoemd wordt (behalve 
tennissen) begon voor mij in 1980, toen ik lid werd van de TC – de 
technische commissie – en tevens scheidsrechtercommissaris. Dat 
was nog op ons gezellige, zij het wat verouderde tennispark aan de 
Hoolstraat. Kerkeind 4 heette dat toen in het bestemmingsplan van 
de gemeente Teteringen en volgens mij wonen nu Tim en Trude 
Meuldijk op ons oude centre-court. 

In 1982 werd ik voorzitter van de Technische Commissie en 
kwam als zodanig in het bestuur in de plaats van Ton van de 
Kraay en werd ook meteen maar vice-voorzitter gemaakt.  
Al snel ontstond in de TC het plan om een Open Zomertoernooi 
te gaan houden. Onder leiding van Cor Groenewout, bijgestaan 
door Ton van de Kraay, Maja Büch, Marita van den Brule, onze 
toenmalige trainer Job Pijpers en mijn persoontje werd begin 
1984 met de voorbereidingen gestart. Het eerste jaar kon slechts 
in de D en E speelsterkte worden meegedaan, de huidige codes 
8 en 9! Zo zie je maar wat er in de loop der jaren kan gebeuren. 
Dit toernooi is in alle opzichten uitgegroeid tot een kwalitatief
zeer sterk categorie 3 evenement. Geweldig om dat mee te 
mogen maken. 

In 1985 begon een bestuurlijk zwaar karwei. In verband met de geplande woningbouw was 
het noodzakelijk dat ons tennispark moest verhuizen. Er moest dus een nieuwe locatie 
gevonden worden en met wat geluk belandden we op onze huidige plek. Het kostte veel tijd, 
energie en overleg, maar uiteindelijk hebben we samen met de gemeente Teteringen ons 
huidige park gerealiseerd en voor mij is dat nog steeds een van de mooiste tennisparken van 
Brabant. Tegelijkertijd mochten we ons eigen paviljoen ontwerpen en laten bouwen. Met een 
specialist op het gebied van horecapanden en -inrichtingen in het bestuur (Cees Bergmans) 
was dat mooi meegenomen.  

De voorzittershamer 

Kort na de feestelijke ingebruikname van het nieuwe park was het mijn beurt om de 
voorzittershamer van Fons Braat over te nemen. 

In de loop der jaren groeide de vereniging als kool, in de ogen van enkelen soms iets te hard, 
waardoor er steeds weer aanpassingen en uitbreidingen van onze accommodatie aan de orde 
kwamen. Meer leden vroeg om uitbreiding van het paviljoen in de vorm van een gezellige 
serre. Meer toernooien vroeg om meer baanverlichting. Volgens mij is inmiddels besloten om
ook de laatste twee onverlichte banen van een kaarsje te voorzien. Dan is een en ander mooi 
compleet zou ik zeggen. 

Wintertennis 

In 1993 vonden onze leden het best een goed idee 
om een viertal kunstgrasbanen aan te laten leggen, 
waardoor we ook in de winter buiten konden 
tennissen.  
Die banen werden in het jaar erna gerealiseerd en 
ik denk nog steeds dat dat een prima besluit is 
geweest, gelet op het maximale aantal leden dat in 
de winter van deze banen gebruik maakt. 
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We kregen er dus een winterseizoen bij. Dat hield nogal wat consequenties in voor onze 
vrijwilligers. Maar alsof het vanzelfsprekend was ging iedereen even actief aan de slag in de 
winter als in de zomer. 

Heb je dan een vereniging of niet!!! 

Eigen baas? 

Inmiddels waren de onderhandelingen over de privatisering in gang gezet. Rekenen, rekenen 
en nog eens rekenen of en hoe het interessant genoeg was voor de TTV, maar tenslotte 
kwamen we met de gemeente Teteringen tot een akkoord. Maar helaas, de gemeente Breda, 
die toen al alle besluiten van de gemeente Teteringen moest toetsen, ging ervóór liggen. 

Als ik zie hoe de situatie thans is, dan is het helemaal geen ramp dat de privatisering toen niet 
is doorgegaan. Want privatisering betekent de nodige professionalisering. De huidige situatie 
lijkt me goed zo. Voor iedereen leuk en betaalbaar. 

Na 20 jaar in diverse functies, waarvan 14 jaar 
voorzitter, besloot ik in 2000 dat het (meer dan) 
genoeg was geweest. 

Na het overdragen van de voorzittershamer ben 
ik alleen nog 3 jaar voorzitter geweest van de 
toernooicommissie van het Open 45+ toernooi.  

De initiatiefnemers van dit succesvolle toernooi 
waren dezelfde leden die ooit het eerste officiële 
KNLTB-toernooi van de vereniging hadden 
geregeld. Hartstikke leuk toch. 

Na alles bij elkaar 23 jaar als vrijwilliger gefunctioneerd te hebben vond ik het wel genoeg en 
nu tennis ik alleen nog maar zonder me druk te hoeven maken over verenigingsperikelen. 
Maar ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, want als je zoveel jaren binnen de 
vereniging actief bent geweest, zul je uiteraard altijd het wel en wee van de club met extra 
veel interesse blijven volgen. 

Het was een fijne, soms wat drukke periode, die ik dankzij mijn vrouw Henny, een fijn team
als bestuur en veel leden die graag een handje wilden helpen, heb kunnen afsluiten. 

Het ga iedereen goed! 

Anton Horward  
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SPORTGALA BREDA 2001:  

Nominatie van Anton Horward voor 
Vrijwilliger van het Jaar 

In 2001 werd Anton Horward genomineerd 
voor de verkiezing van Sport vrijwilliger 
van het jaar. Het was spannend, 
bloedspannend! 

Hij werd het nét niet, maar de TTV stond 
dank zij hem fraai in het zonnetje. Wel 
bloemen van wethouder Marja Heerkens. 

Wij waren beretrots op Anton! 
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Het Clubblad... communicatie naar de leden 

Het eerste clubblad van de TTV verschijnt in april 1977. 

De omslag wordt getekend door Cees Bergmans en het drukken 
gebeurt de eerste 2 jaar, ook via  Cees, gratis bij de brouwerij 
“SKOL”.  

Het is een groot blad op A4-formaat, nog zonder advertenties. 
Het bevat de notulen van de ledenvergadering, overige 
mededelingen van het bestuur naar de leden, de ledenlijst, 
verslagen van toernooitjes en vooral verslagen van de 
competitieteams.  

Het typewerk van de eerste Dropshots werd gedaan door Joke 
Huijgens. 

Censuur 

Vanaf 1979 wordt het formaat teruggebracht naar een groot soort 
A5, de lay-out van de omslag  vernieuwd en vervaardigd door een 
offset drukkerij, eerst Zopfi in Oosterhout, later Drukkerij Oomen 
in Breda.  

Drie jaar is de omslagkleur nog geel, maar vanaf dan verschijnt de 
Dropshot in onze tot op heden vertrouwde clubkleur: blauw. In de 
redactie worden de taken verdeeld: de inhoud, het werven van 
adverteerders en iemand die de verspreiding op zich neemt. 

Over de inhoud het volgende ludieke, maar niet mis te verstane 
bericht: “Iedereen mag bij ons zijn hart luchten, echter wel buiten 
de verantwoordelijkheid ván, maar streng gecensureerd dóór de 
redactie!” 

Afwisselend wordt door leden aan het clubblad meegewerkt, maar het moet me toch van het 
hart dat het vaak heel lang dezelfde mensen zijn die de leden van alle informatie voorzien. 

Digitale tijdperk 

Met de komst van de computer verandert er veel. De typemachine 
kan naar zolder en leden met een computer worden de klos ! Eentje 
die achter kopij aan moet zitten en dat tot leesbaar voer omtovert in 
‘platte tekst’ en iemand die de lay-out verzorgt, zodat het in 
hapklare brokken naar de drukker kan.  

Dat wil nog niet zeggen dat alles dan automatisch soepel verloopt. 
De computer van een gemiddeld TTV-lid is lang niet vergelijkbaar 
met de apparatuur en de programma’s van een drukker. 

In het nieuwe millennium stapt de vereniging over naar onze
huidige drukker en krijgt alles een nog professioneler uiterlijk. 

Het kan niet uitblijven in dit digitale tijdperk: de eigen website. Onder supervisie van Erik 
Langenberg wordt de website van de vereniging: www.ttvopen.nl geregeld van alle 
clubnieuws voorzien. Het inschrijven voor Open toernooien gebeurt bijna uitsluitend nog via 
de website. Ook worden tijdens toernooien al uitslagen en foto’s op de website geplaatst.  



 40

GEZOCHT: HET BOT VAN KEMPERS

Vlak na het begin van het eerste, door Jan Huijgens georganiseerde 
“Pullentoernooi” werd er geroepen dat op baan 1 iets gebeurd was. Het bleek 
dat de heer Hennie Kempers, ten val was gekomen en daarbij duidelijk zijn been 
had gebroken. Consternatie alom. 

Maar toen de onfortuinlijke tennisser was afgevoerd door de ambulance, 
nagestaard door de deelnemers aan het toernooi, nam Jan het heft - ofwel de pul -
weer snel in handen. Hij ging met een van de bierpullen rond voor ‘guldens voor 
een fruitmand’ en zette iedereen weer aan het tennissen. 

De heer Kempers bedacht een ludiek bedankje voor het medeleven door de club 
betoond en schonk een ‘bot’ (het leek een beetje op zijn eigen gebroken bot) als 
wisseltrofee voor het Pullentoernooi.  

Het stond bekend als het ”Bot van Kempers”.  

Toen Jan zijn café ‘Tonnejan’ opende in de Hoolstraat wilde hij die trofee erg 
graag terug om in het café een plaatsje te geven. Maar het “Bot” was spoorloos 
en bleef spoorloos, ook na veel navraag bij tennisleden en uiteindelijk een oproep 
in de Dropshot. 

Er kwam geen enkele reactie binnen bij de redactie. 

WANHOPIGE OPROEP IN DE DROPSHOT

Tijdens de competitie vermist: 
De “Prince” van mijn dromen. 

EEN NIEUWE NAAM VOOR DE ZWERVERSCOMPETITIE 

Soms geven we kopjes 
Soms gaan we klauwen 
Bij winst gaan we spinnen 
Bij verlies gaan we mauwen 
Wij vrouwen hebben allemaal die gebrekjes 
En soms nèt iets te kattige bekjes
Maar we blijven speels, en we zwerven wat rond 
Zo is het weer één groot “zwerfkat” verbond 
Verander de naam dus maar een pietsie 
En noem het “zwerfkatcompetitie” 
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HUISVROUWENTOERNOOI 1984

Augustusmaand – huisvrouwenmaand 
met ons gebeurt iets raars 
we zemen niet, we dweilen niet 
we lappen ’t aan onze laars. 
De blik staat op oneindig  
we kijken naar ’t heelal 
en in de blauwe lucht 
zien wij alleen een tennisbal. 
De hele boel verslonzen wij 
we koken ’s avonds rijstebrij 
en zeggen: “Schat, wil je nog meer? 
dan maak je ’t zelf maar deze keer”. 
We wassen allemaal heel gewoon 
alleen ons tennisjurkje schoon  
om dan weer fris in wit of groen 
een tweede dag ons best te doen. 
Geen echtgenoot die nijdig wordt 
als ook die dag weer op z’n bord 
de rijstebrij, ’t volkorenbrood 
hem hoeden voor de hongerdood. 
En is de derde dag geweest 
van dit huisvrouw-tennisfeest 
dan willen we wel weer zoetjesaan 
achter de potten en pannen gaan staan. 

TWEE DROPSHOTS?????? (1991)

Welnee, dat lijkt alleen maar zo. Eigenlijk is de blauwe Dropshot de enige echte. 
Maar vanuit de TC en het bestuur bestond de behoefte om in één apart boekwerkje alle 
afspraken samen te vatten die binnen onze vereniging gelden. 

Niet alleen voor nieuwe, maar voor alle leden een waardevol boekje met daarin ook de 
meeste vaste toernooien en feestelijkheden en de daarbij behorende inschrijfkaarten. 
Het is, zullen we maar zeggen, een samenvatting van alle afspraken die in de loop der 
jaren bij de TTV gemaakt zijn. En dat zijn er niet weinig! 

Vanzelfsprekend ook de ledenlijst – de mini-telefoongids van Teteringen genoemd. 

Om dit boekje onderscheidend te maken van ons gewone clubblad heeft het een andere 
kleur gekregen, wel de clubkleuren, maar dan omgekeerd; niet blauw met wit maar wit 
met blauw. 

DE ZONDERLING 

De pijpen van zijn short 
zijn te lang 
zo ook zijn mouwen. 
Hij is niet in trek 
bij de vrouwen. 

Maar.. 
vóór een ander 
zich kan bezinnen 
heeft HIJ 
de tenniswinst al binnen. 
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COMPETITIERIJM 

Je kunt veel beleven 
met TTV 9 

Met de mannen van Van Gogh (Zundert)
hadden wij moeite genogh 

Door flink militair geweld (Toledo)
is TTV 9 geveld 
Maar nootjes, kaas, worst en bier 
gaven ons allen een middag plezier 

De oudste speler van Warande 9 
was nog tien jaar jonger 
dan de jongste van TTV 9 

We hebben nu van onze kleinzonen verloren 
ze zijn allen na 1960 geboren 

De banen in Dussen waren belegd met tapijten 
zo glad, dat verschillenden van ons erin moesten 
bijten 

Na de laatste wedstrijd van TTV 9 
in het midden geëindigd, dus best wel tevreden 
Met ons zessen telden we ruim 360 jaren 
we speelden, dronken en rookten zelfs sigaren 
Volgend jaar gaan we het weer proberen 
als we gezond zijn of niet gaan kamperen 

COMPETITIE UITSLAG 

Een competitieteam dat het heel gezellig had gehad en het daardoor ook heel erg 
laat had gemaakt, brengt toch nog netjes het uitslagformulier naar de 
competitieleider. 

Deze laat de volgende dag weten dat hij de uitslagen niet heeft. 
Lichtelijk verbaasd antwoordt de captain: “Jawel, dat moet. Maar jullie hebben 
geen brievenbus, dus hebben we het formulier tussen de ruiterwissers van je auto 
gedaan.” 

Maar, het had de hele nacht behoorlijk hard geregend! 
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HUISVROUWENTOERNOOI 1990

Maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 augustus stond weer het 
Huisvrouwentoernooi op het programma. De eerste morgen zag het er niet zo best 
uit; grote plassen water op de banen. Door de enorme inzet van dhr. Tetteroo en 
zijn mannen konden we om ongeveer half elf dan toch beginnen. De stemming zat 
er al goed in; hoe kon dat ook anders! Een heerlijke kop koffie met een lekkernij 
van bakkerij Teurlings. We hadden zelfs het voorrecht een nieuw gebakje te 
“testen”: de kersenflap! Iedereen was het erover eens: ze waren verrukkelijk. 

Op alle fronten werd er hard gestreden, of het nu uiteindelijk leidde tot de
begeerde beker of de poedelprijs. Elke ochtend rond de klok van half elf weer een 
loterij met leuke prijzen. Zus en Marita hadden het weer schitterend voor elkaar. 
Ook alle sponsors: hartelijk dank. 

De slechte bui van de weergoden was voorbij, want het bleef droog met af en toe 
zelfs een zonnetje. De laatste dag steeg de stemming ten top. 
Een wervelende “tennisshow” werd opgevoerd in tenniskledij anno 1900, die 
door de dames zelfs musicaal werd besloten. 

Onder het genot van een drankje en een hartig hapje werden de hoofd- en 
poedelprijzen uitgereikt door de voorzitter, die zich best op zijn gemak voelde 
tussen zoveel vrouwen. Leuke prijzen: kruidenolie- en azijn, maar je moet op weg 
naar huis niet vallen met je fiets, dan is zo’n prijs niet zo leuk meer, maar toch: de 
“eer” blijft.

3E DAMES VETERANENTEAM 1991

Leny, Annemiek, Bertha, Toos, July, Thea en Anneke 
Wij allen stonden ons manneke 
Met al die extra kracht 
Hebben we’t er redelijk vanaf gebracht 
De tegenstand was erg groot 
Maar we gaven ons niet helemaal bloot 
Keer op keer een derde set 
Maar qua punten visten we achter het net 
Het is niet om naar huis te schrijven 
Maar hopelijk genoeg om in de 1e klas te blijven 
Na 7 keer zwoegen en zweten 
Hebben we tot slot lekker gegeten 
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NATIONAAL SENIOREN KAMPIOENSCHAP 2004

Op de 15e juli werd ik onverwachts door een voor mij onbekende tennisser uit een 
andere vereniging opgebeld. Hij vroeg mij of ik genegen was met hem te dubbelen 
op het Open Nationaal Seniorenkampioenschap, 132 km hiervandaan. 
Gespeeld werd in alle leeftijdscategorieën. Dus wij in de 80+. 

Na lang aarzelen en advies inwinnen bij tennisvrienden van de club, heb ik 
besloten het maar eens te proberen. 

De kampioenschappen waren uitgeschreven voor de laatste week van juli. Tot 
halverwege de week ging alles goed. Op 29 juli moesten we voor de kwartfinale 
aantreden en wel om 15.00 uur. Het was bloedheet op de baan, wel 30 graden. 

Drie uur aan één stuk hebben we gestreden voor wat we waard waren. We waren 
volkomen aan elkaar gewaagd. Geen game werd cadeau gegeven. Het ging steeds 
tot deuce, voordeel, weer deuce enz. Daarom duurde het ook zo lang. 

De eerste set werd 6-6, dus volgde een tiebreak en die ging tot 10-8 in ons 
voordeel. In de tweede set kwamen we met 2-0 voor. Toen sloop er ineens iets in 
ons spel, wat we achteraf nog niet begrijpen. We werden onzeker, de tegenpartij 
beter en de tweede set ging met 6-4 verloren. De derde set moest dus de beslissing 
brengen en ook daar bleef het lang onbeslist. Uiteindelijk hebben we na 3 uur 
verloren. 

Na afloop hoorden we dat we bij winst tegen de kampioenen van vorig jaar 
hadden moeten spelen. Zij hebben nog een sterkte 5 en wij 8! Iedereen zei dat 
daar niemand een schijn van kans tegen zou hebben. Een troostpleister voor ons, 
want om naar een tennispark te moeten rijden, 264 km heen en terug, en dan 
kansloos te verliezen is toch niet prettig. 

Wij zijn een ervaring rijker. 

Henk Schenker. 
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Naar het nationaal seniorenkampioenschap 2004 

Henk Schenker, oudste lid van de TTV, 
geboren 28-11-1919 

Toen ik op een avond een telefoontje kreeg van de 
dame die het clubblad verzorgt, werd me voorzichtig 
meegedeeld dat ik op dit moment het oudste spelende 
lid van de TTV ben en meteen de vraag gesteld of ik 
in verband met het a.s. 50-jarig bestaansfeest van de 
club een stukje wilde schrijven over mijn bevindingen 
bij de club. 

Weigeren is natuurlijk de weg van de minste  
weerstand en omdat ik een positieve denker ben heb ik me aan ’t schrijven gezet. 

In 1975 hebben wij ons enige kind af moeten geven. Bij de pakken neerzitten lost niets op; je 
moet ermee leren leven en om afleiding te zoeken ben ik lid geworden van de toen net 
opgerichte tennisvereniging Breda 75. Daarna heb ik in 1979 de bridgeclub NRBC Breda 
opgericht, die al gauw 80 leden had. Het eerste om het lijf op peil te houden, het tweede om
de geest actief te houden. Een geslaagde combinatie, vind ik. Van de bridgeclub ben ik 20 jaar 
voorzitter en wedstrijdleider geweest. Na de eeuwwisseling heb ik mijn plaatsje aan een 
jongere overgedragen. Het erelidmaatschap en een onderscheiding van de bridgebond waren 
mijn deel. Functionaris zijn van een club levert een schat aan ervaring en mensenkennis op en 
is goed voor het sociale contact. 

Tennisclub 55+ naar Teteringen 

Zo’n 5 jaar geleden werd de tennisclub 55+, waar ik inmiddels lid van geworden was, en die 
op het Agpocomplex in Breda-Noord speelde, voor het feit geplaatst dat de banen plaats 
moesten maken voor de ijsbaan. Dus moest bij een andere club onderdak gezocht worden. 
Ons bestuur, onder voorzitterschap van de heer Sander Hulleman heeft het er erg druk mee 
gehad en menig uurtje onderhandeld met besturen van andere tennisverenigingen. Er waren 
mee- en tegenvallers te verwerken alvorens wij te horen kregen dat de Teteringse Tennis-
vereniging onze club als geheel op wilde nemen. Mijn dank aan beide besturen, vast en zeker 
ook namens de andere leden. Het was voor de TTV best een risico om in één keer meer dan 
100 leden in te passen. Natuurlijk veroorzaakte dat bij de TTV-leden enige veranderingen in 
vroegere gewoontes en de toegenomen drukte op uren dat men dat niet gewend was is bij 
sommige TTV-leden even in het verkeerde keelgat geschoten. Alle hulde voor de tactische 
oplossingen en de goede integratie daarna. 

Als je ouder wordt hoor je doktoren altijd aandringen op veel bewegen en dik worden 
vermijden. Als het weer het toelaat ben ik daarom toch wel zo’n vijf uur per week op de 
tennisbaan te vinden en ga altijd op de fiets van Breda-Noord naar Teteringen. 
Nu men mij toch heeft weten over te halen een stukje op papier te zetten wil ik van de 
gelegenheid gebruik maken om alle leden waar ik regelmatig een partijtje mee tennis, 
hartelijk te danken dat ze mij zonder morren accepteren. Dat geeft mij moed het nog een tijdje 
vol te houden. Je moet toch proberen een doel na te streven, anders kom je tot duimen draaien 
en dat is het begin van het einde. 

Voorlopig is ons streven: volgend jaar ons 60-jarig bruiloftsfeest te vieren en nog een beetje 
verder weg: over 3 jaar als 90-jarige nog te kunnen tennissen. 

Ik wil eindigen met alle leden een geslaagd 50-jarig bestaansfeest toe te wensen. 

In 2004 nam Henk als 84-jarige nog deel aan het Nationaal Senioren Kampioenschap, getuige 
een verslagje in ons clubblad. 



 46

Oud-bestuurslid Toos Rutten 

Vreselijk, die ballotage 

Bij de aanvang van het tennisseizoen in 1960 wordt 
Toos Rutten lid van de tennisclub. Net afgestudeerd, 
20 jaar en een baan als onderwijzeres op de 
Teteringse jongensschool. Het was maar een heel 
klein clubje en zij was de absolute benjamin. 
Gelukkig kwam daar al snel vriendin en collegaatje 
José Broeders bij om samen een balletje te kunnen 
slaan. “Mag dieën bal nou echt maar ene keer tetsen?” 
is een vraag uit die tijd die Toos tot op heden is bijgebleven. 

Al in 1961 werden zowel Toos als José in het bestuur gekozen, respectievelijk als 
penningmeester en 2e secretaresse. “Dat jaar was sowieso een memorabel jaar. De eerste 
eigen tennisbaan en een kleedhok. En de eerste junioren vanaf 12 jaar werden toegelaten. 
Ze mochten vooral niet op het tennispark aanwezig zijn op tijden dat de senioren speelden”.  

Aan de deur… 

“De contributie werd per maand betaald en 
afgetekend op de lidmaatschapskaart. 
Achterstallige contributie moest aan de deur 
worden opgehaald. Ik heb daarbij meer dan eens 
de deur tegen mijn neus gekregen en ik weet 
nog dat er in de jaren 60 voor het eerst enkele 
leden zijn geroyeerd wegens wanbetaling.” 

Toos werd ook benoemd in de ballotage-
commissie. “Dat was geen onverdeeld 
genoegen. Je moest soms een oordeel vellen 
over mensen die je helemaal niet kende.  

Ja, er werden wel eens mensen geweigerd! Omdat het kennissen waren van een niet zo 
populair lid b.v. of omgekeerd: iemand werd vanzelfsprekend toegelaten vanwege zijn of haar 
beroep, maar later bleek het toch niet zo’n prettig persoon te zijn. Later werd door de 
ballotagecommissie een lijstje met namen en adressen van kandidaat-leden opgehangen aan het 
kleedlokaaltje. Als iemand bezwaar had kon hij dat kenbaar maken aan de ballotagecommissie. 
In 1968 werd de ballotagecommissie gelukkig opgeheven en kon men lid worden op 
voordracht van vier leden en één bestuurslid”. Wanneer die laatste regel werd afgeschaft is niet 
meer na te gaan, maar wellicht is die wel geruisloos verdwenen. 

Het spelpeil 

Op zondagmiddag ging iedereen naar de tennisbaan. Kleintjes vermaakten zich in de zandbak 
en door de sportcommissarissen (voorloper van de technische commissie) werden toernooitjes 
georganiseerd en werd steeds weer geprobeerd de ladderwedstrijden in gang te houden. Een 
echt succes is dat nooit geworden. 

De strenge regels voor de junioren werden van lieverlee ook versoepeld. Eerst kwam er 
speeltijd voor senioren met hun kinderen en toen er weer nieuwe banen bijkwamen kreeg de 
jeugd een eigen baan toegewezen. De junioren kozen een jeugdvertegenwoordiger, wat later 
tot een drie- of viermanschap uitgroeide. Competitie zat er toen nog niet in. Toen dat wel aan 
de orde kwam was Toos er een groot voorstander van. “Want intussen was er een behoorlijke 
rivaliteit ontstaan onder de ‘vrienden van weleer’ over het bereikte spelpeil. Goed om dat in 
de competitie te bewijzen”. 
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Brief aan de penningmeester. 

Het spijt mij u te moeten berichten dat ik ernstig twijfel of ik dit seizoen mijn 
contributie zal kunnen voldoen. 

Mijn financiële positie is dank zij de toepassing van de Arbeidswet, Auteurswet, 
Horecawet, Motorrijtuigenwet, Warenwet, Ziektewet, Winkelsluitingswet enz. enz. 
erg onoverzichtelijk geworden. Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor 
Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Wegenbelasting, Onroerendgoedbelasting, 
Gemeentebelasting, Hondenbelasting, Assurantiebelasting en verder Invoerrecht, 
Zegelrecht en nog een paar rechten. 

Ik ben verplicht bij te dragen aan AOW, WAO, AWW, WWV, BTW en nog een 
paar weeën. 

Verder Schoolgeld en Kijk- en Luistergeld, Ziekenfonds, Astmafonds en 
Begrafenisfonds. 

Ook werd er druk op mij uitgeoefend om steun te verlenen aan het Rode Kruis en 
andere kleurige kruizen. Men heeft mij zover gekregen geld uit te trekken voor de 
St.Nikolaasvereniging, de Harmonie en de Drumband. 

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, onderzocht, berispt, beboet, 
bekeurd, bestraft, ingesloten, uitgesloten, doorgelicht, voorgelicht, opgelicht en 
nog wat heen en weer geschoven. Ik moet invullen, uitschrijven, overschrijven, 
bekrachtigen en tekenen van formulieren. Ik heb al honderden keren verklaard 
dat ik ben geboren, waar en wanneer. Maar men schijnt mij slecht te geloven. 

Daarom ben ik nu zo uitgeput, uitgebuit en uitgeperst dat ik niet meer weet waar 
ik aan toe ben. Ik hoop hiermee aangetoond te hebben dat ik tot mijn spijt niet kan 
overzien of ik de contributie kan betalen. 

    Hoogachtend, J.S. 

In 1979 draagt Toos haar functie als 
penningmeester en bestuurslid over, na 18 jaar het 
geld voor de vereniging te hebben geïncasseerd en 
mede beheerd.  

“Het is jammer dat de algemene betrokkenheid bij 
de club minder wordt met zoveel leden, maar ik heb 
grote bewondering voor de ploeg die zo’n grote 
vereniging zo goed weet te leiden.  

Dat zal beslist niet altijd gemakkelijk zijn. Als het 
goed gaat hoor je niets, maar als er iets is, dan staat 
men op z’n achterste benen”.  
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Clubtoernooien, pure gezelligheid  

Er zijn van die mensen in de club die je onmiddellijk met toernooien en 
activiteiten associeert, zoals Jan Huijgens met de toss-avond, Marita en 
Aly met het huisvrouwentoernooi en Frits Bode met het heren 55+ 
toernooi. 

Voor- en najaar 

Vóór 1970 werden er jaarlijks 2 toernooien georganiseerd door de 
sportcommissarissen van de club. Het voorjaars- en het najaarstoernooi. 
Het voorjaarstoernooi had ook de functie van een kennismakings-
toernooi en het najaarstoernooi was tevens de afsluiting van het 
tennisseizoen. Het werd gevolgd door een gezellig eindfeest. 
In 1966 werd een ‘Lustrum’ toernooi georganiseerd, waarvan de heren De Mol en Kemna 
filmbeelden hebben gemaakt, die omgezet naar moderne media in de feestweek vertoond 
zullen worden. 

Alleen voor dames? 

Lida Beerepoot en Wil v.d. Kraay namen in 1974 het initiatief voor een huisvrouwentoernooi. 
Drie dagen tennis, drie dagen gebak (het alom geprezen Teurlingsgebak) en drie dagen geen 
huishoudelijke beslommeringen. Was het toernooi de eerste jaren alleen bedoeld voor TTV-
leden, na enkele jaren werden een paar dames van nabije verenigingen uitgenodigd en weer 
later mochten ook dames van elders worden geïnviteerd door de TTV-dames.  

Intussen hadden Aly en Marita de leiding overgenomen en deed ook de eerste ‘huisman’ zijn 
intrede: de heer van Gils. Of hij ook echt huisman was werd door velen betwijfeld. Al gauw 
volgden de heren Van Uffelen en Bode met hun inschrijvingen en speelden jaarlijks 
enthousiast met de dames mee. Zij kregen een schort cadeau, waarover één van hen in het 
clubblad schreef dat hij met succes een ei gebakken had in zijn nieuwe outfit. 

Stiekem ontstond bij de dames de neiging om naar 
huis te gaan als men dacht voor de poedelprijs in 
aanmerking te komen. Omdat de organiserende 
dames ook voor deze prijzen moeite deden leuke 
cadeautjes te kopen bedachten zij een list. Ze
kochten leuke, met een boeketje bloemen versierde 
pollepels en leverden die bij de ‘prijswinnaars’ af 
onder etenstijd. “Want zo erg is zo’n troostprijs toch 
niet,” redeneerden zij. Er is in de loop der jaren veel 
en vol lof verslag gedaan van dit toernooi, zowel in 
proza als in dichtvorm (zie elders). Er waren jaren 
met verrassende modeshows, maar geen enkel jaar 
ontbrak de gratis loterij. 
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In 2001, na 28 jaar, kreeg het 3-daagse huisvrouwentoernooi een upgrade en werd een 
ééndaags evenement onder de naam Ladies Day. Aan populariteit heeft het daardoor niet 
ingeboet. Onder leiding van Marita, Angela en Bep worden op zo’n dag ruim 120 dames in 
het gareel gehouden. 

Nog meer blijvertjes 

Nog een blijvertje onder de clubactiviteiten is zonder twijfel het woensdagmorgen-koffie-
tennis. Begonnen onder leiding van Len Horssen (van Zijverden) in 1978, was daarna 20 jaar 
lang Frits Bode de man die het trommeltje met bingonummertjes hanteerde om groepjes van 
vier mensen op een baan te zetten. In 2000 nam Ted Kegel deze verantwoordelijkheid over en 
begeleidt deze goed bezochte tossmorgen. 

Ook een ‘gouden ouwe’ die nog geen glans verloren heeft is de zomerzwerverscompetitie 
voor dames. Geïntroduceerd vanuit de T.C. en georganiseerd door Lies Welling en Aly 
Poelsma. Zelf je wedstrijden plannen is hierbij het devies en dat werkt nog steeds prima. Aan 
het eind van het zomerseizoen wordt deze onderlinge damescompetitie afgesloten met een 
gezellige avond. De prijzen worden uitgereikt onder het genot van koffie en taart, met 
drankjes en hapjes na. Ine van Hasselt nam de plaats in van de uit Teteringen vertrekkende 
Lies, en Toos van Opstal en Pien Verkuyl hebben nu de ‘zwervers’ onder hun hoede. Omdat 
niet iedereen de naam ‘zwerverscompetitie’ zo lekker in ’t gehoor vond liggen riepen Aly en 
Ine via de Dropshot de dames op om een nieuwe naam te verzinnen. De mooiste reactie was 
van Toos de Bussy, de ‘dichteres der club’ (zie elders). Toch bleef het gewoon de 
zwerverscompetitie! 

Toen Aly na 20 jaar afscheid nam van de 
zwervers was haar staat van dienst er een 
die er mag wezen:  

13 jaar bestuur  
10 jaar huisvrouwen  
10 jaar reanimatie  
en 20 jaar zwervers!  

En dan… 

En dan zijn er nog al die andere toernooien die korte of lange tijd plezier verschaften, vaak 
ludiek, altijd enthousiast gebracht met verrassende ideeën. Soms vraag je je met spijt af 
waarom ze ter ziele gaan, maar gelukkig komt er meestal wel weer wat anders tevoorschijn. 

Het Barbecuetoernooi was jaren heel populair, met geweldige inzet van het culinaire kwartet 
De Moor - v.d. Broek. 

Het Echtparentoernooi, dat het eerste jaar echt 
alleen voor echtparen was, maar daarna voor 
echte en onechte paren, waarbij Henny 
Vrakking op de baan zijn slippers verloor! 

De jeugd verzon het Achter-het-net-vissen-
toernooi.  

We kenden het Rommeltoernooi en het Dauw-
traptoernooi (o.l.v. Ad van Pelt en Jan Huijgens) 
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Vooral niet te vergeten het Pullentoernooi van Jan Huijgens. Het 
ontstond spontaan als een soort extra afsluiting van het seizoen.  

De eerste keer kon inschrijven alleen d.m.v. het inleveren van een 
bierpul. Er waren hele mooie exemplaren bij. Ze kwamen ter 
versiering boven de bar van het clubhuis te hangen. Aan een 
ongelukje bij de start was de wisseltrofee ‘Het bot van Kempers’ te 
danken.  

Behalve getennist werd er gesjoeld, gegrabbeld, haring gegeten en 
grote prijzen verloot, die Jan ieder jaar weer wist te bemachtigen 
bij winkeliers en bedrijven. Na afloop kregen de deelnemers een 
pul van de brouwerij, waar Cees weer voor had gezorgd.  

Diverse feestjes werden opgeluisterd door Teteringse bands of orkestjes. De Pompoenen en 
Bonnefooi waren graag geziene gasten. “Er zijn vast nog leden die zich de boom herinneren 
die redelijk midden op het pad van het oude park stond. Na zo’n toernooi of feestavond kon 
menigeen de boom niet zonder schrammen voorbij komen,” weet Jan met zekerheid. 

Nog een spraakmakend toernooi was het Snipperdagtoernooi op de eerste vrijdag van 
september. Op touw gezet als tegenhanger van het Huisvrouwentoernooi. Het eerste 
Snipperdagtoernooi startte met een rondleiding door dorp en omgeving met Jan Huijgens als 
gids, gevolgd door een ontbijt in het paviljoen. Ook hier weer niet alleen tennis, maar ook 
zaklopen, koekhappen, sjoelen en een quiz stonden op het programma. Alles onder de 
bezielende leiding van Jan, Cees, Ad van Pelt en Herman Nietsch. De 1e prijs was een gouden 
slipje. De organisatie vraagt zich nog steeds af bij wie dat een jaar boven het bed heeft 
gehangen. “Voor het tennissen kun je trainen, maar voor de overige activiteiten blijft het 
lijdzaam afwachten wat de organisatie bedenkt,” hoorden we de voorzitter verzuchten.

Ideeën waren er in de loop der jaren genoeg. 

De oudere junioren ‘De Stakkers’ bedachten het 
12-uurs-toernooi. De jonge senioren verzonnen 
het 35-min-toernooi. Als ik me niet vergis komt 
daar de term: “De Fred Oster-Avro’s weekend 
quiz-marmottenbak” vandaan. Joop v.d. Ende zou 
er jaloers op zijn. 
Namen als Grabbeltoernooi, Vakantie-toernooi 
voor de thuisblijvers, het Groot Gezelligheids-
toernooi van de jeugd, dat later het Niels de 
Korttoernooi wordt, waarop de voorzitter frietjes 
bakt, het zijn allemaal toernooien met hun eigen 
charme en dan vergeet ik er geheid nog een paar.  

Nog eentje dan. Een happening die niet ongenoemd mag 
blijven is het “Frits Bode” –toernooi. 
De voorgeschiedenis: op initiatief van enkele leden van 
Cash (Rijen) werd een competitie voor 55-plussers
gestart. Frits Bode nam voor de 55-plussers van de z.g. 
maandag- en vrijdagmorgengroep het voortouw en 
onder zijn leiding werd met veel plezier aan deze 
competitie deelgenomen. Er werd besloten om voor alle 
deelnemers aan deze competitie een toernooi te 
organiseren en zo ontstond in 1991 het Heren 55+ 
toernooi o.l.v. Frits Bode en John Buising. 

Bekendheid kreeg dit toernooi door de hoeveelheid worstenbrood die op zo’n dag verorberd 
wordt. Op verzoek van de deelnemers kreeg dit toernooi in 1997 de naam “Frits Bode-toernooi”. 
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De clubkampioenschappen 

Het is onmogelijk om op het gebied van clubtoernooien volledig te zijn. De laatste jaren is het 
Team Tennis heel populair geworden, zowel in de zomer als in de winter op de kunstgras-
banen. 

Het belangrijkste toernooi voor een club moet ongetwijfeld het clubkampioenschap zijn. Veel 
leden hadden de eer een beker en bloemen in ontvangst te nemen. Het moet een heerlijk 
gevoel zijn om kampioen van je club te zijn. Jammer dat de laatste jaren de belangstelling 
ervoor afneemt. Hebben we het misschien te druk om ook hiervoor weer een week vrij te 
houden? De T.C. doet haar uiterste best om dit toernooi der toernooien nieuw leven in te 
blazen. Wij wensen hen veel succes en kunnen ons misschien voornemen dit jaar weer eens 
mee te doen. 

h 
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Het 1e herenteam - zaterdag 2006 

Jean-Pierre Bergmans Marc Oomen 
Leeftijd: 39 jaar Leeftijd: 37 jaar 
Speelsterkte: 4 / 3 Speelsterkte: 4 / 3 

Bart de Bont Arie van Alphen 
Leeftijd: 35 jaar Leeftijd: 39 jaar 
Speelsterkte: 3 / 3 Speelsterkte: 3 / 3 

Hans Boode Rinke Koppert 
Leeftijd: 39 jaar Leeftijd: 29 jaar 
Speelsterkte: 4 / 3 Speelsterkte: 3 / 4 

Marc Oomen: 

Ik was zo’n beetje een jaar of 11 à 12 toen ik ook graag wilde gaan tennissen. Mijn ouders 
waren al lid van de tennisclub TTV, gelegen aan de Hoolstraat. Ik ging als klein jongetje al 
mee, om te oefenen tegen de muur op het schoolplein van de Aloysiusschool. Na eenmaal lid 
geworden te zijn werd ik al snel erg enthousiast, en kreeg plezier in het spelletje.  

Zo kan ik me nog goed herinneren dat ik mentor training heb gehad van Donald Verschoor, en 
Rens van Zanden.Ik vond die gasten toen erg goed, en het ontbrak mij nog aan kracht om de 
ballen minstens zo hard terug te slaan. Het leuke van die tijd op het oude park was dat je 
gewoon ging, zonder direct met iemand afgesproken te hebben. Er waren altijd een hoop 
jongelui waarmee je kon tennissen. Zelfs in mijn vrije tijd ging ik gewoon naar de baan, om
daar alle anderen te zien, tja en daar ontstonden ook de eerste verkeringen…. 

Bart de Bont: 

Ik ben 35 jaar en al ruim 25 jaar lid. Op mijn 7e of 8e kreeg ik mijn eerste tennisles van Job 
Pijpers in de hal van Felet in Teteringen. Het enige wat ik me van die eerste les herinner is de 
uitdrukking: “zo arm als Job”. Volgens mij is het allemaal goed gekomen met hem en boert 
hij inmiddels goed.  

Leuk waren de uitwisselingen die Job organiseerde 
met clubs uit Bergen op Zoom en Steenbergen. 
Daar werd Marc, ergens in de huiselijke kring bij 
een gastgezin - ouders niet thuis natuurlijk -
ontgroend in het andere soort films!  

Andere tijden, waarbij ook na TTV-feestavonden 
de ouderlijke relaties soms tijdelijk wat troebeler 
waren. 

Marc:  

Ik heb goede herinneringen aan het oude park met het houten clubhuis. Vele avonden heb ik 
met Arie-Frank Zwaal en Boris Bartels staan singelen. En weer iets later met Tommy 
Kempers die in korte tijd erg goed werd, en zelfs de top 10 van Nederland bereikte. 
(Jean-Pierre: O, daar won ik altijd van.) 



 53

Bart:  

Vanaf mijn twaalfde heb ik fase-training gekregen en ben ik bij OTC-Warande in Oosterhout 
gaan spelen, 10 jaar lang. Maar al die tijd ben ik lid gebleven in Teteringen en heb ik mooie 
jeugdherinneringen aan de TTV. Mijn mentor bij de TTV was Walter Teurlings, waar ik nog 
steeds bevriend mee ben. Heel leuk waren ook de prijsuitreikingen/feestavonden na de 
clubkampioenschappen bij de familie Bloemendaal aan het Hoeveneind.

De clubkampioenschappen dat waren voor mij de jaarlijkse 
hoogtepunten. Op mijn 17e mocht ik bij wijze van uitzondering 
als jeugdlid meedoen bij de senioren. In de finale verloor ik in 
dat jaar in drie sets van Jean-Pierre. Erg balen, want ik had met 
6-4 en 4-1 voorgestaan. Het jaar erop won ik in de finale van 
hem. Dat was het begin van een reeks van 12 jaar achtereen 
clubkampioen zijn in de single, en een paar dubbeltitels samen 
met mijn vader vond ik ook erg leuk. 

Ja, de rivaliteit van toen, maar die is ook nu nog steeds niet 
verdwenen. Bij de vraag hoeveel keer we nu eigelijk allemaal 
clubkampioen zijn geworden en onze onderlinge ontmoetingen, 
ontstond spontaan een soort welles-nietes spelletje. Zonder 
winnaars natuurlijk. Jean-Pierre schijnt zelfs 16x kampioen in 
de dubbel geweest te zijn. Totaal hebben we samen misschien 
wel 25x de clubkampioenschappen gewonnen. (Arie: Dat zegt 
ook wel wat over het niveau bij ons. Teteringen heeft altijd 
maar een handjevol B-spelers gehad.) 

Bart: 

Ja, OTC-Warande had er in die tijd wel 30. Maar de B-spelers van de TTV waren 
Teteringenaren en geen import, zoals de meeste bij OTC! De laatste jaren stond ik nog twee 
keer in de finale, die ik beide verloor van respectievelijk Ronald-Jan van Baal en Marc 
Beekers. Maar in dit jubileumjaar ben ik er extra op gebrand om de titel weer te winnen! 

Regionaal was ik een relatieve laatbloeier. Pas op mijn 19e won ik mijn eerste B1 toernooien. 
Mijn sterkste seizoen was in 1996 toen ik het o.a. een paar keer de regionaal kampioen Gerd 
Nieuwboer lastig kon maken en in het jaar voordat Sjeng Schalken prof werd, heb ik een keer 
tegen hem gespeeld. Dat was wel leerzaam, maar ook veel ballen rapen (dik verloren dus)! 

Marc: 

Ik heb vele jaren in verschillende competities gespeeld met steeds 
weer wisselende teams. Een aantal jaren met Charlie Andes, Peter 
van Dijk, Hubert Baardemans en Patrick Pennock, en in 1995 
kwam Bart de Bont ons team een jaar versterken, om vervolgens 
pas in 1998 weer definitief terug te komen.  

Later stopten Hubert en Patrick ermee en werd het team weer 
versterkt met Jean-Pierre Bergmans en later ook Hans Boode. 
Beiden hadden een aantal jaren niet meer getennist.  

Ook Henri Rajan, en Glenn Gouw hebben nog één of meerdere 
jaren meegespeeld. 

Het allerleukste is toch wel dat het huidige 1e team op zaterdag nog steeds bestaat uit een 
aantal mensen die vroeger ook al speelden op het oude park. En dit jaar heeft ook Arie van 
Alphen weer zin gekregen om met het team van vroegere vrienden uit Teteringen mee te doen. 



 54

Nu we dertigers zijn blijkt dat het steeds lastiger wordt om allemaal topfit te zijn en blijven, 
want allemaal hebben we wel eens ergens last van. Gelukkig vinden we binnen de club weer 
nieuwe mensen, zoals Rinke Koppert, die bereid is ons team aan te vullen. Frank Kock is onze 
non-playing captain. 

Op een door de regen afgelaste competitiedag – en met de vraag naar een bijdrage voor het 
jubileumboek – komen de verhalen snel los bij het ophalen van goede (jeugd)herinneringen. 
Nog steeds moeten we lachen om voorvallen uit het verleden. We spreken nagenoeg alleen 
over het oude park, het zwembad dat erachter lag, de voetbalvelden, de sluiproutes van Boris. 
Op en rond deze banen speelde een groot deel van onze jeugd zich af. Er was altijd wel 
iemand op het park om mee te tennissen. Uit school met de boekentas even langs het park, 
snel naar huis, omkleden en snel weer terug. Ook als het regende ging je gewoon naar het 
tennispark. Het was zelfs zo erg dat JP en Hans voordat ze gingen stappen eerst nog even 
langs het park gingen om de boel te inspecteren. 

Zo was er ene Frank; hij hing een keer aan een goaltje, maar dat kieperde om en hij bleef 
hangen en viel dus met een smak op de grond. Arie en JP zien het nog zó gebeuren, maar 
niemand durfde iets te zeggen of te lachen omdat ze bang waren dat Frank dan kwaad zou 
worden. 
En er was dat menneke van ong. 12 jaar met zijn toen al schoenmaat 46, die door de grotere 
jongens, ook Hans o.a., de sloot werd ingejonast. (Bart: nog bedankt hoor!) 

En wie herinnert zich niet onze groundsman Gerrit van Alphen. Hij was enorm begaan met 
zowel de banen als de leden. Oh wee, als je je pasje vergeten was of de baan niet gesleept had. 
Hij schuwde niet om wat opvoedkundige taken op zich te nemen, waar hij dan achteraf ook 
nog door onze ouders voor bedankt werd. Niemand kon om hem heen, maar we hielden 
allemaal van hem.

Ook vroegen we ons af hoe we aan de sleutel van het clubhuis kwamen, want we bemanden 
soms zelf gewoon de bar. In onze beleving was het clubhuis gewoon altijd open. 

Heel veel indruk maakten de trainingssessies van Arie van Alphen – toen het grootste talent
van de club – met Chris Vermeeren op de huurbanen, met Arie’s vader aan de kant, die exact 
wist hoe er getraind moest worden. Het ging zó hard, zó snel! 

Het ladderen was ook een geval apart. Hoe je iemand kon ontwijken als je niet tegen hem
wilde spelen! De smoesjes die verzonnen werden! 

Er was ten tijde van het oude park ook een echt 1e mixteam, met altijd veel publiek, bekende 
tegenstanders en een sponsor (Boschlust). Het team bestond uit Jean-Pierre, Hans, Walter 
Teurlings, Astrid Horward, Vivianne Braat en captain Job Pijpers. Ze speelden landelijk. 
Inmiddels bekende namen als Kristie Boogert en andere landelijke toppers kwamen in hun 
klasse uit. Hans heeft zelfs nog een keer in de mix van Kristie Boogert gewonnen. 
Eerlijkheidshalve moet er wel bij vermeld worden dat ze toen maar net boven het net 
uitkwam.

En dan: zomer 1986... het nieuwe tennispark... en toen werd het stil. 

In onze beleving ging het gemoedelijke weg met de komst van het nieuwe park. Er komen 
maar weinig verhalen meer los. Veel respect was er voor wijlen Aad Tetteroo, die het park 
optimaal beheerde. De banen lagen er altijd perfect bij. 

Bart weet nog wel dat hij op het nieuwe park zeker 5x in de week aan het tennissen was met 
zijn generatie, o.a. Martijn Zandvliet, Rik-Jan Hollander en Sjacco van Moergestel. De
anderen waren zo’n 4 à 5 jaar ouder en kregen ook andere interesses zoals vriendinnetjes, 
studie e.d. 
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EEN ANONIEM COMPETITIEVERSLAG UIT 1992!

De cake smaakte voor geen meter. De ballen deugden niet, de umpires hadden hun bril 
thuis gelaten en waren nog partijdig ook. We hadden maar één baan en konden niet eens 
een vierde man voor het klaverjassen vinden. Maar het allerergste was wel dat ik werd 
verslagen! Nee, van de baan geveegd! Door een baasje dat mijn grootvader had kunnen 
zijn.  
Weg mooie dromen: aan het einde van de competitie zou ik triomfantelijk door mijn 
teamleden van de baan worden gedragen en worden toegejuicht door een enorme aanhang 
van onze vereniging, de meisjes zouden vechten om les van mij te mogen krijgen, zéker na 
het verschijnen van die prachtige actiefoto in het plaatselijke sufferdje. 
We hadden dit punt al bijgeschreven, want zo’n veteraan in tenniskleding van voor de 
oorlog, die nota bene met slechts één racket de baan betrad, mocht natuurlijk geen enkel 
probleem opleveren.Ik had eigenlijk al onraad moeten ruiken tijdens het inspelen, toen 
steeds meer gniffelende toeschouwers een plaatsje langs de baan zochten. Maar ik was 
immers in bloedvorm en tijdens het trainingskamp was ik ongeslagen gebleven. Dit jaar
zouden we naar die zesde klasse promoveren, niets was aan het toeval overgelaten.Enfin, 
in de zesde game scoorde ik mijn eerste punt en een kwartier later zocht ik, mijn wonden 
likkend, de kleedkamer op. 
Zo’n 180.000 spelers zijn vorige week van start gegaan voor dit evenement dat zijn weerga 
niet kent en nog elk jaar aan populariteit wint. Voor veel tennissers is en blijft de 
competitie een van de hoogtepunten van het seizoen, waar reikhalzend naar wordt 
uitgezien. Dat Paul Haarhuis en Richard Krajicek het zo goed doen is natuurlijk leuk, 
maar veel belangrijker voor ons zijn de prestaties van het eigen team en van andere 
clubgenoten. 
Misschien is het ook wel eens aardig stil te staan bij al die mensen die de competitie 
mogelijk maken en dat bijna zonder uitzondering geheel belangeloos en vrijwillig doen. 
Scheidsrechters, clubcommissies, competitieleiders, jeugdbegeleiders en talloze anderen 
die ervoor zorgen dat u en ik zorgeloos dit evenement kunnen meemaken. 

Marc vertelt nog over een kampioensjaar van het zaterdagteam. 
Naast een trui kregen we gedurende de competitie allemaal de 
bespanningen gratis van de sponsor: Bespanservice Van 
Alphen. Op de trui stond aan de voorkant TTV-tour 1994 en op 
de achterkant had ieder zijn eigen tekst: Kom ik thuis... Wijf 
pleite (Hubert), Kom ik thuis... hond weg (Charlie).  

We werden dat jaar wel kampioen en promoveerden naar de 
hoofdklasse. (Of het invloed gehad heeft?) 

Wel was het tot op de laatste dag heel spannend. Er zat echter 
nog 1 positivo in het team, die er halverwege al niet meer in 
geloofde. Dat was goed voor de teamspirit! Hij zou zelfs z’n 
tennisschoenen opeten als we kampioen zouden worden!  

Tot op de dag van vandaag heeft hij, Charlie, deze belofte nog 
niet waargemaakt... 

Veel leuke herinneringen dus uit vervlogen jaren, maar wat blijft is ons huidige team. 

Tot slot nog Rinke.  

Hij vindt het een eer om in deze “historie” te stappen en hij schrijft over 50 jaar een stukje!  
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Trainersgeschiedenis TTV 

1956 Spelen op baan familie Schute 

1961 Eerste trainingen gegeven door Juul Schute en de heer Epke op de eerste door de 
gemeente aangelegde eigen baan. 

1962 Heer Damman wordt eerste officiële clubtrainer. 

1964 Heer Gatze uit Raamsdonksveer, maar die vertrok plotseling in 1965. 

1966 Heer Balemans geeft een jaar les. Hij was eigenlijk schermleraar maar deed dit als 
hobby erbij. Hij gaf ook nog jaren lang in de hal les. Verschillende leden zullen 
wellicht les van hem gehad hebben en hem nog herinneren. 

1967 Wil Simon uit Rijen geeft les en het spelpeil van de jeugd gaat, naar verluidt, flink 
omhoog. Op het laatste nippertje laat hij in 1969 de vereniging in de steek en op 
verzoek van het bestuur geeft ….. 

1969 de heer Mel Oomen de jeugd tennisles. Senioren krijgen dat seizoen helaas geen les. 

1970 de heer Aad van Thoor trainer. Hij leerde de kinderen naast goed tennissen ook zich 
goed te gedragen op en rondom de tennisbaan. 

1974 Roel Jansen verzorgt dan de tennislessen. 

1977 De jeugd wordt door Mieke Hillenius getraind. De heer Van Hal verzorgt de
seniorentraining. 

1979 Hier wordt al een aantal van 100 kinderen genoemd dat aan de trainingen deelneemt. 
De heer Bert te Kiefte en Paul Dürr zijn de twee trainers. Ook in de winter geeft Bert 
les in de sporthal. De heer Van Hal verzorgt de seniorentraining. 

Bert vertelt nog dat de heer Van Alphen (vader van Arie) naast groundsman ook 
“oppasser” van het tennispark was. Tennistalentjes in die tijd waren o.a. Hubert 
Baardemans, Arie van Alphen, Rob Mallens, Hans Boode en Jean Pierre Bergmans. 

1980 Aart Slotboom (32 jaar) uit 
Zevenbergen is de volgende 
trainer. Eind 1981 vertrekt hij 
naar Doetinchem om een 
tennispark te gaan beheren. 

1982 Job Pijpers (22 jaar) uit Bergen op Zoom
komt lesgeven. 

Job was in militaire dienst 
sportinstructeur geweest en heeft van
zijn hobby (tennis) zijn werk gemaakt. 
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In de winter wordt met subsidie van de club in de hal lesgegeven aan een groep van 
12 kinderen. Ook wordt er in de winter een cursus balvaardigheid aan de kleinste 
kinderen gegeven. Job organiseert ook nog een paar succesvolle en gezellige 
weekenduitwisselingen voor de jeugd van Teteringen met Bergen op Zoom en 
Steenbergen. Job blijft gelukkig wat langer trainer van de TTV en vertrekt eind 1990 
naar Bergen op Zoom (zijn vrouw assisteren in de zaak - schoenen en lederwaren). 

1991 De jonge Niels de Kort is de volgende trainer die helaas aan 
het eind van dat seizoen tragisch verongelukt met zijn 
motor. Het “Niels de Korttoernooi” herinnert nog aan hem.
De heer Roel Jansen nam de wintertraining 1991-1992 voor 
zijn rekening, Truus Oomen de balvaardigheid. 

1992 Frank Kock (44) kreeg per 1 april de moeilijke taak, de in 
korte tijd bij de jeugd populaire Niels de Kort, op te volgen. 
Na 9 jaar in Drunen en 5 jaar bij TC Breda trainer te zijn 
geweest, begon hij met ca. 70 kinderen enthousiast aan deze 
job bij de TTV. Een goede samenwerking met en veel steun 
van de jeugdcommissievoorzitter Mieke Oomens tot 1998 
en Ingrid de Groot en Rien Brouwers tot heden is daarbij 
onmisbaar. 

1993 16 Kinderen krijgen gesubsidieerde wintertraining. 
Balvaardigheid in de Wegwijzer overgenomen van Truus 
Oomen. O.a. Richard en Mark de Groot halen hun eerste 
diploma balvaardigheid. 

Frank Kock in actie met de jeugd 
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1994 Ca. 75 kinderen zomertraining. 

Winter 1994-1995 op de nieuwe kunstgrasbanen: 28 kinderen les met o.a. Bert 
Ruczynski en Maarten Akerboom. 

1996 Ca. 85 jeugdleden les, o.a. Marc Bekers en Saskia de Wild in een groepje. 

1999 Ca. 95 kinderen training. Melissa Brouwers speelt verdienstelijk competitie t/m 10 
jaar en Cindy Buys t/m 12 jaar. 

 Laddercompetitie opgezet. 

2003 Ca. 120 kinderen les. Hulptrainer Femke van de Ven doet 3 uur. 

In samenwerking met Marja Akkermans en Ronald-Jan van Baal “reclame”clinics 
gegeven voor de Helder Camara basisschool. 

Winter 2003-2004: 50 jeugdlessers. 

2005 Nieuwe laddercompetitie opgezet met jeugd-
commissielid Els van Triest. 

2006 Dit jaar krijgen 140 kinderen les. Frank Kock geeft 
27 uur les. 2e Trainer Henri Bosman geeft 5 uur les. 

Vanaf hier de felicitaties aan onze jubilerende TTV. Nog vele jaren, en ik hoop nog veel 
kinderen en kindertjes de beginselen van het tennis bij te brengen en laten we de senioren 
zeker niet vergeten. 

Frank Kock 

Bronnen: archief TTV, Marianne de Bot. 
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Jeugdcommissie 1978 - 1982 

Olga Brouns moet een aardig stukje terug in de tijd duiken en heeft bovendien al twintig jaar 
geen binding meer met de tennisvereniging. Desondanks komen er met behulp van het 
fotoalbum gelukkig weer oude herinneringen boven. 

“De start van de TTV was dus in 1956. Dat is wel lang geleden! Maar mijn ‘tennisleven’ is nog 
jaren eerder begonnen en wel tijdens mijn HBS-tijd in 1947. Dat klinkt echt wel oud zeg! 

TTV ontstond als een gezelligheidsclubje. 
Jeugd werd aanvankelijk niet toegelaten. 
Het recreatieve aspect werd veel 
belangrijker geacht dan sportieve 
prestaties. 

Zo ging dat bij meerdere verenigingen, 
vandaar dat Louis en ik na onze komst in 
Teteringen in 1969 niet gelijk lid werden 
van de TTV, maar van BLTV, de een na 
oudste tennisvereniging van Nederland. 
We hadden al zo lang competitie gespeeld 
en wilden dat graag voortzetten. 

Al was men in Teteringen nog geen lid van de KNLTB, toch zijn wij in 1973 ook lid 
geworden van de TTV. Het was zo lekker dichtbij en al was er dan geen competitie mogelijk, 
er waren wel allerlei andere gezellige activiteiten, zoals de voor- en najaarstoernooien en niet 
te vergeten het ‘koffie- of huisvrouwentoernooi’. Niet alleen heel gezellig, maar iedere dag 
verrassend vanwege het heerlijke gebak van Teurlings dat we kregen. 

De vleugels uit. 

Maar op een gegeven moment wil je toch de vleugels uitslaan en je kunnen meten met leden 
van andere verenigingen en dat kan alleen als men lid is van de KNLTB. Aan Louis, toen 
voorzitter van de Kring Breda van de bond, en ook bondsgedelegeerde, werd in 1973 
gevraagd, om tijdens de ledenvergadering bij Restaurant Heestermans, uiteen te zetten wat de 
voordelen waren van aansluiting bij de tennisbond. In het daarop volgende jaar nam de
vereniging het besluit toe te treden en in het voorjaar van 1975 nam de TTV met 7 teams en in 
1976 al met 12 teams deel aan de competitie. Men had intussen al zo’n 350 leden, waarvan 
120 jongeren! En er waren 5 banen beschikbaar. 

Onder moeders vleugels. 

Voor de jongeren was het een punt dat men pas met 12 
jaar lid kon worden, zodat de jeugd altijd een 
achterstand had bij leeftijdgenoten van andere 
verenigingen, waar men veel jonger kon starten. In het 
begin werd er een contactpersoon gekozen bij de 
junioren die de communicatie met het bestuur op zich 
nam en wat later werd de jeugd vertegenwoordigd door 
een driemanschap.  

In de zomer van 1978 werd de eerste jeugdcommissie 
opgericht, bestaande uit de dames Lida Beerepoot, Olga 
Brouns (ondergetekende), Jacqueline van Horssen, 
Hanneke Oomen, Lies Welling en de heren Maarten 
Felet en Baptist Snoek. Jacqueline moest echter al gauw 
afhaken.  
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Ook Maarten en Baptist en Hanneke Oomen verdwenen na het eerste jaar, waarin ze veel 
werk hadden verricht, zoals het opzetten van een afschrijfsysteem voor de jeugd, het opstellen 
van een jeugdplan, aanvragen van subsidie en begeleiden bij de competitie.  

De jeugd kreeg steeds meer aandacht; er waren trainingen, ook in de winter, een onderlinge 
competitie op woensdagmiddag, de laddercompetitie etc. 

Toen mij werd gevraagd als afgevaardigde van de jeugd in het bestuur te komen, was het 
verlagen van de leeftijd voor toetreding van de juniorleden een van de eerste aandachtspunten. 
Gelukkig was men het hiermee eens en werd de toetredingsleeftijd verlaagd naar 9 jaar. Er 
zouden toen vrij snel nieuwe banen bijkomen, zodat men dit beleid ook kon uitvoeren. Alles 
heeft toch zijn tijd nodig.  

Van tennis naar golf 

Ik trad af als bestuurslid in 1982 en Truus Oomen volgde mij op. In 1986 werd het huidige 
tennispark in gebruik genomen, maar daar heb ik nog maar één jaar gespeeld. De aandacht 
van Louis en mij was geleidelijk meer richting de golfsport gegaan, zodat wij lid van 
Toxandria zijn geworden. Voor ons betekende dat uiteindelijk een afscheid van het 
tennisgebeuren. Ik wil deze overpeinzingen beëindigen met mijn felicitaties voor de 
jubilerende TTV en het huidige bestuur en alle leden nog hele fijne tennisjaren toewensen. 

Op naar het 75-jarig jubileum!”  

Olga Brouns, lid van TTV van 1973 t/m 1986 

De jeugd van 1982 - 1990 

Het tennisleven van Truus Oomen 
Tennisliefde is…. 

Het was 1964. Mijn eerste tennisslagen lagen op een tennisbaan aan de Mark, waar ik met 
drie vriendinnen een baan huurde. Intussen leerde ik Mel kennen; wij stonden aan dezelfde 
school in het Brabantpark. Hij was een enthousiast tennisser en tijdens een mooie zomer 
vroeg hij al gauw of ik zin had mee te gaan tennissen in Teteringen. En zo is het gekomen! 
Na school stuurden we de kinderen vlug naar huis; niemand 
hoefde na te blijven en dan reden wij op de scooter naar
Teteringen. 

Ballotage 

We merkten al gauw dat het een gezellige kleine club was en 
we wilden dan ook graag lid worden. We moesten wel door de 
ballotagecommissie, maar vijf handtekeningen waren snel 
gevonden. Uit die tijd herinner ik me nog goed Ans en Jan 
Kemna, Toos Rutten, José Broeders en Marita (toen nog geen 
mevrouw v.d. Brule). Ook altijd aanwezig was onze 
groundsman Gerrit van Alphen, die perfect de banen 
onderhield en ook verstand van het spelletje had, want menig 
keer gaf hij de aanwijzing: “Dóór de knieën!” 
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Van de toenmalige burgemeester Aarts, die ook lid van de TTV was, hoorden we dat er grond 
te koop kwam aan de Schijfstraat. We gingen bouwen en kwamen zo in 1976 in Teteringen 
wonen. Ik ging competitie spelen op donderdag. Het heette toen nog huisvrouwencompetitie. 
In een team met Ria Wallert, Aly Poelsma en Liesbeth Nuijens.  
We promoveerden meteen naar de 1e klasse. Geweldig was dat. 

En dan de jeugd 

Onze kinderen moesten al vroeg mee naar de tennisbaan. Twee in de zandbak en één in de 
kinderwagen. Wat later stonden ze te juichen voor papa, die in de finale stond tegen Ton v.d. 
Kraay (de latere winnaar) en nog later gingen ze ook op tennis; dat hoorde tenslotte bij de 
opvoeding. Karen en Marc hadden het talent van hun vader, Judith was wat minder 
enthousiast, maar dat is later helemaal goed gekomen. 

Begin jaren tachtig werd ik lid van de jeugdcommissie samen 
met Olga Brouns, Ria Wallert, Anny Huijbregts - van 
Oosterwijck, Ton Welling Jr. en de trainer Aart Slotboom. In 
1982 volgde ik Olga op als voorzitster van de jeugdcommissie 
in het bestuur. Daarin was Fons Braat inmiddels voorzitter. 

Acht jaar jeugdcommissie. Er was in die tijd zoveel talentvolle 
jeugd. Dan denk ik aan Tommie Kempers, die het als klein 
ventje al opnam tegen de senioren en nog won ook! 
En ook waren er cracks als Arie van Alphen en Walter 
Teurlings en bij de meisjes Vivian Braat en Astrid Horward.  

Later kwamen er weer andere, jongere sterren zoals Jean Pierre 
Bergmans, Daphne Touw, Bart de Bont en weer later 
Kathelijne Loggers, Bas Alberts en Rutger Büch. Te veel om
op te noemen. 

Er waren ook veel activiteiten. Onze trainer Job Pijpers organiseerde uitwisselingen met 
Bergen op Zoom en Steenbergen. Tien jongens en tien meisjes mochten mee en sliepen dan 
een nachtje bij iemand van de ontvangende vereniging. Dat je dan heel makkelijk tot over je 
oren verliefd kunt worden in zo’n weekend weet ik van heel dichtbij! 

Idols 

Ook organiseerden we ieder jaar op het eind van 
het seizoen het Groot Gezelligheidstoernooi 
voor de jeugd met veel prijzen en een verloting. 
De sterren van het Playback Festival van 1984 
deden niet onder voor de “Idols” van nu. 
Suzanne Huijgens deed in haar eentje de 
Heidezangers. Daphne Touw trad op als André 
Hazes en Jelle was een schattige Danny de 
Munk. De 1e prijs ging naar Femke v.d. Jagt 
met een liedje van Wham en bij de ouderen 
wonnen Hans Jansen en Ilse Touw als John 
Spencer en Lida. Ze waren niet van de echte te 
onderscheiden. Het waren prachtige feesten. 

De jeugdcommissie werd geweldig geholpen door een viermanschap dat bergen werk 
verzette. 
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1986 

1986 Was een heel belangrijk jaar. We verlieten onze vertrouwde stek aan de Hoolstraat en 
verhuisden naar het nieuwe park. Eind '89 stapte ik uit het bestuur en werd opgevolgd door 
Mieke Oomens die al een jaartje had warm gelopen bij de jeugd. 

Maar tennissen bleef ik wel. Ons hele gezin heeft er altijd veel plezier aan beleefd. De 
kinderen zijn uitgevlogen. Karen tennist nu bij T.C. Breda, heeft daar zelfs haar man leren 
kennen. Marc speelt nog steeds in Teteringen met zijn oude maatjes in het 1e herenteam en 
zelfs de jongste is weer gaan tennissen in Raamsdonksveer. 

Zo zie je maar, tennis is goed voor lijf en leden, de liefde en je sociale contacten. 

Truus Oomen.  

Nog eens 10 jaar jeugd 1988 - 1998 

In 1988 vroeg Truus Oomen, destijds voorzitter van de jeugdcommissie (J.C.), mij of ik er iets
voor voelde om haar commissie te komen versterken. Omdat ik net gestopt was met mijn 
werk voor de oudervereniging van de Helder Camaraschool, zag ik het wel zitten eens iets 
heel anders te gaan doen, en vooral het omgaan met de jeugd sprak me wel aan. 

In die tijd was Job Pijpers onze clubtrainer en in overleg met hem regelde de J.C. eigenlijk 
alles wat met de jeugd te maken had, zoals lesschema’s, competitie, toernooien, club-
kampioenschappen en ook de bardiensten hoorden daarbij. 

De J.C. werd bijgestaan door het Viermanschap. Dit waren 4 jeugdleden, 2 jongens en 2 
meisjes, die b.v. prijzen gingen kopen voor de toernooien, uitslagen noteerden, of optraden als 
scheidsrechter bij de wedstrijden als dat nodig was, en dat was meestal bij de kleintjes die de 
telling nog niet goed onder de knie hadden. Zo namen ze de J.C. heel wat werk uit handen. 
Na een jaartje te hebben meegedraaid vroeg Truus me of ik haar taak als voorzitter wilde 
overnemen, maar dat hield ook in dat ik als zodanig voorgedragen zou worden als bestuurslid. 
En daar moest ik toch wel even over denken, want dat was totaal nieuw voor mij. Maar ik ben 
er enthousiast aan begonnen en heb er nooit spijt van gehad. 

Toen Job vertrok naar Bergen op Zoom moest er uiteraard een nieuwe trainer komen. Dat 
werd Niels de Kort. Jong, enthousiast en vooral kindvriendelijk, want dat vonden we heel 
belangrijk. Ik weet nog goed hoe blij hij was dat hij werd aangenomen, en hij maakte onze 
verwachtingen volledig waar. 

Helaas was zijn job bij de TTV van korte duur. Hij kwam bij een motorongeluk om het leven. 
Voor zijn ouders een onvoorstelbaar verlies en ook de club was in diepe rouw. Als J.C. 
probeerden we natuurlijk de jeugd zo goed mogelijk op te vangen, want er was veel verdriet, 
en niet alleen bij de jeugd.  

Dat jaar werd het Groot Gezelligheidstoernooi, dat we elk jaar aan het einde van het seizoen 
organiseerden, omgedoopt tot het Niels de Korttoernooi, als eerbetoon aan hem.  

De ouders van Niels waren de eerste jaren altijd aanwezig om de prijzen uit te reiken en de 
loterij te verzorgen. Wij hebben het ontzettend gewaardeerd dat Jan de Kort en zijn vrouw 
aanwezig wilden zijn. Het was voor hen toch steeds weer even moeilijk, maar aan de andere 
kant vonden zij het prettig om op deze manier hun zoon te gedenken 
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.  

Op een keer bracht Jan de Kort het ingelijste shirt van Paul Haar-
huis mee, waarmee hij op Wimbledon had gespeeld en dat van 
Niels was geweest. Dat was een geweldig cadeau voor de winnaar 
van dat jaar. 

Frank Kock had de moeilijke taak om Niels op te volgen. Hij pakte dit heel goed aan en is nu 
nog steeds onze clubtrainer. 

In mijn tijd in de J.C. heb ik heel wat kinderen 
zien komen en naar de senioren zien overgaan. 
Ik zag leuke, sportieve en vaak spannende 
wedstrijden, blije winnaars en verdrietige 
verliezers. En of de kinderen nu veel of weinig 
talent hadden, als ze maar plezier hadden in het 
tennis, dat was voor mij het belangrijkst.  

Heel belangrijk was uiteraard een goede 
samenwerking met trainer en commissieleden. 
Als er al eens problemen waren, werden die in 
goed overleg altijd opgelost. 

Het bestuur waarvan ik deel uitmaakte, onder voorzitterschap van Anton Horward, was 
eigenlijk meer een vriendenploeg, met hart voor de TTV en voor elkaar. Er werd hard 
gewerkt, veel gelachen en soms zeer intensief vergaderd. En na het zakelijke gedeelte was de 
“nazit” soms wel heel gezellig! 
Na 9 jaar nam Ingrid de Groot mijn taak als voorzitter en bestuurslid over, en ik had me geen 
betere opvolgster kunnen wensen. Ik draaide nog een jaartje mee in de J.C. zodat ik 10 jaar 
heb volgemaakt. Van tevoren heb ik nooit gedacht dat ik het zo lang zou volhouden. 
Ik kijk terug op een leerzame, soms drukke maar vooral heel gezellige tijd en ik hoop van 
harte dat er nog heel wat mooie jaren voor onze TTV en vooral voor de jeugd van de club 
gaan komen! 

Mieke Oomens-Scheepens. 
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Jeugdbeleid vanaf 2000 

In het jaar 2001 is een nieuw jeugdbeleidsplan opgesteld.  Dit plan was gericht op een 
systematischer aanpak van allerlei zaken de jeugdleden betreffende.  Onder andere zijn er 
verschillende trainingsvormen geïntroduceerd, op basis van niveau en mogelijkheden. Mede 
door het groot aantal jeugdleden is er de laatste jaren naast onze vaste clubtrainer Frank Kock, 
steeds een tweede trainer nodig geweest. Nadat hiervoor enige jaren gebruik is gemaakt van 
de diensten van tennisschool “Beter Tennis”, zijn we in 2006 overgestapt naar SportEvents, 
waarmee we in de toekomst ook verder willen. 

Elk jaar wordt een aantal activiteiten voor de 
jeugd georganiseerd. Hoogtepunten zijn het 
familietoernooi op tweede Pinksterdag en de 
jeugdclubkampioenschappen.  

Voor de jongsten is er het miniveldtoernooi. Sinds 
2005 hebben we op het tennispark de beschikking 
over een echt miniveldbaantje, waar de jeugd 
graag gebruik van maakt. 

Aan het eind van het zomerseizoen organiseren we een invitatietoernooi dat vernoemd is naar 
Niels de Kort.  

In de winter kennen we sinds enkele jaren het 
pepernotentoernooi, dat in de weken voor 
Sinterklaas plaatsvindt.  

In 2004 kregen we bezoek van de Sint  

Het aantal jeugdleden van onze vereniging wordt langzaam groter. In het jubileumjaar 2006 
zijn er bijna 200 jeugdleden. Om de naamsbekendheid van onze vereniging in ons dorp nog te 
vergroten en meer jongeren voor tennis te interesseren organiseren we ter gelegenheid van het 
jubileum het Chiquita streettennis op het Willem Alexanderplein. Voor onze eigen jeugdleden 
is er de clinic met de bekende tennissers Jan Siemerink en Paul Haarhuis. 




