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E
en paar uur geleden speelde ik een setje op een 
wel heel bijzondere plek. De tennisbaan van  
mijn hotel in Manama keek uit over de Al Fateh 
Grand Mosque, een van de grootste moskeeën  
ter  wereld. Halverwege een rally klonk plots het 

middaggebed.
Dit voorwoord komt tot u vanuit Bahrein. In de woes

tijnstaat doe ik verslag van de Formule 1, een fascinerende 
wereld van paardenkrachten, pitstops en polepositions. 
Maar stiekem tel ik ook al een beetje af naar Roland Garros. 
De wandeling naar het Bois de Boulogne, de slopende 
wedstrijden op het gravel, de lente in Parijs.

Bij mij is tennis nooit ver weg. Als mijn racket een halve 
centimeter groter was geweest, had het niet in de koffer 
 gepast. Nu lukte het net en kon ik de gemiste eerste voor
jaarstraining van mijn eigen maandagavondgroep inhalen. 
Ik tenniste met een collega die afgelopen jaar lid is gewor

den van een vereniging in 
Utrecht. Hij was niet de 
enige. Het verhaal is bekend: 
de sportscholen zijn dicht, 
voetbalcompetities liggen 
stil en zaalsporten zijn ook 
uit den boze. Tennis kon en 
mocht wel, veel mensen stof
ten hun racket af voor een 
hernieuwde kennismaking. 
Voor anderen was het een 
nieuwe liefde.

Dat optimisme rond onze 
geliefde sport was welkom. Jarenlang was er toch vooral 
slecht nieuws. Teruglopende ledentallen, clubs die om
vielen, verenigingen die massaal voor dat vervelende 
kunstgras kozen om geld te besparen.

Corona brengt ontzettend veel ellende, maar de tennis
sport leeft er ironisch genoeg van op. Als ik nu vijf minu
ten voor het ingaan van de avondklok van de training naar 
huis fiets, zie ik overal mensen met tennistassen op de  
rug. Sommige clubs hebben een ledenstop ingevoerd, bij 
andere moeten leden loten om de trainingsuren. Bij veel 
 verenigingen kleuren de banen weer oranje.

Er ontbreekt natuurlijk nog wel iets essentieels: het 
 verenigingsleven... In de zomer waren de clubkampioen
schappen bij mijn cluppie een regelrechte hit. Het was 
stralend weer, er was een barbecue, een bierproeverij, een 
pubquiz. Inmiddels zijn de deuren van de kantines alweer 
tijden dicht. Clubs missen de baromzet, tennissers hun 
drankje. Maar als dat straks ook weer mag, staat de sport er 
in veel opzichten goed voor. Ready? Play! 

Rik Spekenbrink is tennisverslaggever bij deze krant 

Welkom 
optimisme

Voorwoord / Rik Spekenbrink

‘Er ontbreekt  
nog wel iets 
essentieels:  
het clubleven. 
De kantines zijn 
al tijden dicht’

Tennis heeft  
de wind mee

D
eden de laatste jaren toch 
vooral verhalen over een 
vergrijzend ledencorps bij 
de Nederlandse clubs de 
ronde, inmiddels daalt de 

gemiddelde leeftijd snel. Tennisbond 
KNLTB kende in 2020 een opmer
kelijke ledengroei. Na tien jaar van 
teruggang was er vorig jaar voor het 
eerst weer een stijging: van 549.000 
bondsleden in 2019 naar 567.000 in 
2020. En de koek is nog niet op, want 

Tennis is een van de weinige sporten in 
Nederland die sterker uit de coronatijd 
komt. Bij een bloeiende vereniging als 
Tennisclub Tilburg is zelfs een ledenstop 
afgekondigd. ‘Het zijn bijzondere tijden.’
Tekst Edward Swier Foto’s  Bart Hoogveld

de eerste cijfers van 2021 laten zien 
dat de trend doorzet: meer instroom, 
minder uitstroom, in alle leeftijds
groepen. En dat in alle provincies. 
Tennis is weer hip.

,,Op 1 maart 2021 hadden we 5,7 
procent meer leden dan op 1 maart 
2020’’, zegt KNLTBwoordvoerder 
Ellen Julius. ,,Dat is een plus van 
30.000 leden. We zijn echt trots op 
de manier waarop verenigingen in 
heel Nederland al die nieuwe leden 

hebben verwelkomd.’’ Veel opzeg
gingen? Geen tennisclub die er 
 momenteel last van heeft.

Die opmerkelijke opmars heeft 
verschillende oorzaken. De tennis
bond werkt met de clubs al enkele 
 jaren aan een nieuw en beter passend 
aanbod; ook begint padel steeds 
 populairder te worden. Maar corona 
is de belangrijkste oorzaak van de 
 opleving. Waar heel veel sporten stil 
kwamen te liggen, kon er zelfs tij
dens de lockdowns vaak ‘gewoon’ 
worden getennist op de honderden 
tennisparken in het land.

Geen zomerstop
Afstand houden is, zeker in het 
 enkelspel, natuurlijk ook geen enkel 
probleem. En een goede gravelbaan 
kan tegenwoordig bijna het hele jaar 
door worden bespeeld, periodes met 
sneeuw en strenge vorst daargelaten. 
,,Wat wij zelf al lang wisten, kwam 
vorig jaar opeens tot uiting: tennis  
is een aantrekkelijke sport’’, aldus 

d Bij Tennisclub 
 Tilburg is het aantal 
jeugdleden in vijf jaar 
ruim verdubbeld.

COLOFON  | Deze tennisbijlage is een uitgave van 
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en valt buiten de verantwoordelijkheid van de 
 redactie van deze krant | Aan deze bijlage werkten 
mee  Suzanne Eijgenraam, annemarie gorissen  
(vorm geving), annet de groot, Morvenna goudkade, 
Bart Hoogveld, Timo van de Kasteele, Sven remijnsen 
(project redactie),  Egbert jan riethof (eindre dactie), 
Edward Swier, Koos de Wilt (coördi natie). | Directie  
Erik van gruijthuijsen, Bart  verkade. © DPG Media B.V. 

Veel nieuwe spelers vinden de weg naar de club
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eenrichtingsverkeer, dan weer wel 
dubbelen, dan weer niet. Aan het 
 informeren van de leden hadden  
we bijna een dagtaak. Sommigen 
 verwachtten dat vijf minuten na de 
persconferentie van premier Rutte 
en minister De Jonge al uitgewerkt 
op de site stond wat de maatregelen 
voor onze club betekenden. Alsof ik 
een direct lijntje met Mark en Hugo 
had. We raakten daar trouwens wel 
aan gewend en schakelden steeds 
sneller. En gelukkig heeft de KNLTB 
geholpen met duidelijke informatie 
en richtlijnen voor tennis en padel.’’

Er was een kortstondige periode 
dat er helemaal niks mocht en dat 
ook het gravel van het complex nabij 
het Koning Willem II Stadion in 
 Tilburg lag te verstoffen. Maar in de 
zomer kon er zowaar in het enkel- én 
het dubbelspel worden gespeeld en 
waren er zelfs toernooien. Ook de 
 najaarscompetitie kon (deels) door-
gaan, het clubhuis serveerde nota 
bene drankjes en hapjes.

Sinds oktober was het echter lange 
tijd alleen toegestaan om te ‘enkelen’. 
En ook de horeca ging weer dicht. 
,,Dat is, ook voor de uitbater, een hard 
gelag. Het clubhuis wordt gepacht, er 
is een gezin dat daarvan moet eten. 

 Julius. ,,In de zomer hebben veel 
mensen tennis ontdekt. Zij wilden 
na het lange thuiszitten graag spor-
ten en bewegen, vooral buiten. Veel 
sporten hebben echter een zomer-
stop. Tennis en padel niet, dat doe je 
de hele zomer door. En zelfs in de 
winter, hebben we nu ook gezien.’’

Tilburg
Bij Tennisclub Tilburg (TCT) kun-
nen ze erover meepraten. Al moet 
ook voorzitter Maikel Veroude zich 
zo nu en dan in de arm knijpen. 
 ,,Bijzonder, dat is het. We werken 
momenteel zelfs aan een business-
case om te kijken of de aanleg van 
een  extra baan en nog meer padel-
banen haalbaar is. En dat terwijl ik 
ook nog de beelden voor me zie van 
die ‘troosteloze bende’, toen we even 
 helemaal niet mochten tennissen.’’

Het was behelpen, vorig jaar. ,,Ie-
dere week waren er nieuwe proto-
collen en moesten we als bestuur de 
boel weer overhoop gooien. Dan een 
lintje om het clubhuis, dan weer 

‘Voor de uitbater van 
het clubhuis was het 
een hard gelag; dat 
raakt je, ook als mens’
 – voorzitter Maikel Veroude

De Zomer Challenge van 2020 
is een heuse ledenmagneet 
 gebleken. Het compacte 
 lidmaatschap van drie maan-
den was niet alleen een mooie 
 manier om kennis te maken 
met tennis en padel, veel van 
de deelnemers verlengden na 
de zomer hun ‘verbintenis’ met 
de club voor onbepaalde tijd.
deelnemers aan de Zomer  
 Challenge kunnen tijdens hun 
lidmaatschap onder meer on
beperkt vrij spelen, een aantal 
 tennislessen volgen en mee
doen aan een eindtoernooi. de 
KNlTB was zo verheugd over  
de inschrijvingen in 2020 dat de 
Zomer Challenge in 2021 een 
vervolg krijgt. Bij de 550 deelne
mende clubs in 2020 schreven 
liefst 18.000 nieuwe tennissers 
in. ruim 40 procent daarvan is 
vervolgens lid van de vereniging 
gebleven.
Opvallend was met name het 
grote aantal relatief jonge deel
nemers. Waar diverse clubs 
dreigen te vergrijzen, was de 
aanwas in de zomermaanden 
juist het grootst in de categorie 
tussen 25 en 34 jaar. Meer dan 
13.000 inschrijvers waren onder 
de 45, slechts 500 boven de 65.
Ook opmerkelijk: het aantal 
 inschrijvingen van sporters die 
al een andere sport beoefenden, 
maar in de zomerstop iets 
 anders wilden proberen. Soms 
meldden zelfs complete voetbal
elftallen van de nabijgelegen  
vv of FC zich aan. Onder de 
deelnemers aan de Zomer 
 Challenge waren nieuwelingen 
én herintreders: 53  procent  
was al eens eerder lid van een 
tennisvereniging.

c Meer info:  
tennis.nl/zomerchallenge

Zomer Challenge 
trekt zelfs 
complete 
voetbalelftallen

e De dertien 
 gravelbanen bij 
Tennisclub Tilburg 
zijn vrijwel elke 
dag volgeboekt. 
Over uitbreiding 
wordt ernstig 
 nagedacht.

g De voorzitter van TCT moet 
zich af en toe even in de arm 
knijpen. ‘Bijzonder, dat is het.’
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Dat raakt je als clubbestuurder, maar 
ook als mens. Je doet dan als club 
voor die man toch iets aan de huur.’’

Het doet Veroude wel goed dat zijn 
leden zich er stoer doorheen slaan. 
,,De mensen weten inmiddels wel 
dat ze zich niet in de kleedkamer 
kunnen omkleden, dat we de richt
lijnen van het RIVM volgen en er niet 
de hand mee lichten.’’

Hek van de dam
Tennisclub Tilburg club zat sowieso 
al in de lift, mede dankzij de komst 
van een nieuwe wijk vlakbij. ,,In vijf 
jaar tijd waren we al van 837 naar 1025 
leden gestegen. Maar inmiddels is het 
hek wel van de dam.’’

Vorig jaar nog droeg de Zomer 
Challenge (zie kader) nadrukkelijk 
bij aan de explosieve ledentoename. 
,,We zitten inmiddels ruim boven de 
1400 leden. Het leek erop dat het nog 
wel even door zou gaan. Daarmee 
zouden we het onze huidige leden 
wel lastig maken. We hebben dertien 
gravelbanen, die staan vrijwel iedere 
dag volgepland.’’

Dat heeft gezorgd voor de terug
keer van een oud fenomeen: de 
 ledenstop. In de jaren 80 en 90 
 hadden veel tennisverenigingen  

‘Dit plezier gun ik 
anderen ook’

,,Tennis is een sport voor 
iedereen. Er zijn wel een paar 

drempels te nemen, maar daarna 
gaat er een wereld voor je open. 

Met hulp van de KNLTB en de Esther 
Vergeer Foundation heeft het 

rolstoeltennis de afgelopen jaren een 
impuls gekregen, steeds meer 

jongeren met een beperking gaan het 
doen. Zij hebben natuurlijk wel wat 

schroom te overwinnen.
Zelf was ik een jaar of 7 toen ik be

gon en ook ik moest even wennen aan 
het idee dat ik, terwijl ik andere din
gen wel lopend deed, in een rolstoel 

moest gaan zitten. Maar juist daardoor 
kon ik langer dan tien minuten 

 achtereen sporten, dus ik kreeg al  
snel door dat het voor mij een  

wereld opende. Dat plezier gun ik 
 anderen ook.

Als je begint, is het goed om dat bij 
een vereniging in je omgeving te 

doen. Misschien zijn daar geen andere 
sporters met een beperking, maar dat 

hoeft niet per se. Zelf heb ik in de 
 eerste coronamaanden wat balletjes 

geslagen met valide spelers, onder wie 
mijn moeder die sinds de pandemie 

de sport weer heeft opgepakt.
Ik word bij tenniscentrum Nieuwe 

Sloot in Alphen aan den Rijn altijd 
 allerhartelijkst ontvangen. Hoewel ik 

als topsporter vanzelfsprekend niet 
voor de gezelligheid kom, heb ik het er 
heel erg naar mijn zin. Het is leuk dat 

anderen een praatje met je maken, 
 geïnteresseerd zijn in je belevenissen 

en je feliciteren met je grandslam
overwinningen.

Vanwege de coronamaatregelen heb 
ik de laatste maanden vooral getraind 

op het KNLTBcomplex in Amstel
veen. Verder ben ik vaak thuis, omdat 
er ook voor ons veel toernooien zijn 

geschrapt. Maar ik heb wel alle grand 
slams, inclusief de Australian Open 
die ik begin dit jaar heb gewonnen, 

kunnen spelen. 
En ik denk ook dat de Paralympi

sche Spelen deze zomer wel doorgaan. 
De grote uitdaging is goud winnen, 
dat heb ik nog niet. Hoewel het best 
een uitdaging is om actief te blijven, 

kan ik het daarom niet rustig aan doen 
de komende tijd.’’ –ES

‘Voor mij opende tennis 
een wereld. Als je 

begint, doe het dan 
bij een vereniging 

in de buurt’

TENNISTOPPER

Diede de Groot (24)

een dergelijk slot op de deur, toen de 
populariteit van de sport geen gren
zen kende. Nu heeft Veroude het 
woord dus weer moeten uitspreken. 
,,We werken aan een oplossing. We 
hebben al gemeten op het park en 
overwegen een aantal banen een 
kwartslag te draaien zodat er ruimte 
komt voor een extra baan. Bovendien 

komen er naast de drie padelbanen 
die we in 2020 in gebruik hebben ge
nomen waarschijnlijk nog eens drie 
bij. Als we de ingang van het park iets 
veranderen, is daar bij de entree plek 
voor. Voor de wintermaanden 
 denken we aan het plaatsen van een 
‘blaashal’ over een paar banen.’’

Verder uitbreiden zit er niet in. 
,,We zitten een beetje ingeklemd 
 tussen stadion en parkeerplaats van 
Willem II en de nieuwe wijk. De 
enige mogelijkheid is die parkeer
plaats, die wordt nu eigenlijk alleen 
voor de thuiswedstrijden van 

 Willem II gebruikt. Het zou toch 
mooi zijn als je die op de een of 
 andere manier multifunctioneel  
zou kunnen gebruiken.’’

Uitbreiding of niet, Veroude zag de 
toekomst van zijn club sowieso al 
zonnig in. Niet in de laatste plaats 
doordat nu ook het aantal jeugdleden 
stijgt. ,,We hebben nooit behoord tot 
de doorsneeverenigingen, met heel 
veel oudere spelers en veel jonge 
 kinderen die maar even lid bleven. 
Nee, bij ons lag het accent sowieso al 
bij de groep tennissers van tussen 25 
en 45, 50 jaar. Zij vormen zo’n beetje 
70 procent van ons ledenbestand. We 
hadden altijd weinig jeugdleden, 
maar dat zijn er inmiddels van amper 
90 in 2016 nu zo’n 200 geworden.’’

Zij mogen, met toestemming van 
de overheid, net even iets meer dan 
de rest. Veroude: ,,Ik kan niet wach
ten tot het moment dat we de boel 
weer los kunnen gooien. Dat wordt 
echt een feestelijke dag. Weet je, ik ga 
namens de club die dag gewoon een 
rondje geven aan iedereen die naar de 
baan komt.’’ ●

c Meer info: tennis.nl/ 
verenigingszoeker

‘Als alles weer losgaat 
geef ik de eerste dag 
een rondje aan ieder
een die hierheen komt’

ef Met toestemming van de overheid hebben de jongste 
 jongeren op de tennisbanen net iets meer vrijheid. En ze 
 profiteren ervan: door heel Nederland zakt de gemiddelde 
leeftijd van het ledenbestand van tennisclubs snel.
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