Erelidmaatschap van de ATC
Erelid van onze tennisclub, tja, wat moet ik daarop zeggen? Natuurlijk allereerst bedank ik het bestuur voor
de voordracht en de leden voor het accepteren van dit bestuursvoorstel. Wat een eer… bedankt !!
Toen ik afgelopen najaar het besluit nam om te stoppen met mijn vrijwilligerswerk bij onze ATC, waarbij
leeftijd niet enkel een rol heeft gespeeld, maar helaas ook min of meer genoodzaakt door de toegenomen
zorg thuis voor mijn echtgenote, realiseerde ik mij, dat ik eigenlijk vanaf het begin van mijn aanmelden als
lid van de Aduarder Tennis Club, op velerlei terrein actief betrokken ben geweest in wat voor vorm dan ook
bij ons “kluppie” en dit altijd als een vanzelfsprekendheid heb ervaren en het ook erg leuk gevonden heb,
om het anderen naar de zin te maken en hen nét zoveel plezier aan die vereniging te laten beleven, als ik
zelf al die jaren heb gehad en nog steeds heb.
Lid geworden in, ik denk iets van 1975 toen de tennisclub nog was gehuisvest op die ene gravelbaan, naast
wat nu Herberg Onder de Linden is. In 1976 na een storm in januari werd het gehele hekwerk aan de
oostkant van die baan weggeblazen en in datzelfde jaar ben ik begonnen met naast tennissen, onderhoud
en werkzaamheden te verrichten aan die baan, het was destijds gebruikelijk, dat er door de leden zelf
onderhoud gepleegd werd en ook het speelklaar maken in het voorjaar werd door een aantal leden,
waaronder ikzelf, gedaan.
Heb een klein beetje uitgezocht, wat ik in de loop der jaren bij onze club heb gedaan; een kleine
bloemlezing :
Baanonderhoud, helpen bij het maken en verspreiden van ons clubblad (in de beginperiode nog alles op
stencil), diverse malen zitting in de kascommissie, jarenlang baancommissaris, voorzitter van de
jubileumcommissie ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan, organiseren van open toernooien en
uiteraard ook weer meegewerkt aan de organisatie van het Aduard 80 jaar toernooi, gecombineerd met
het 800 jarig bestaan van dorp Aduard, competitieleider, voorzitter van de Technische Commissie, evenals
vicevoorzitter, zelfstandig jarenlang het clubblad maken en verspreiden, verbouwen bar en keuken in
huidige clubhuis en helpen bij de uitbreiding van onze ene baan, naar de huidige drie banen, (door
zelfwerkzaamheid konden we de begroting van de gemeente oprekken van 2 naar 3 banen) organiseren
van trips naar ABN/Amro en enige malen naar Roland Garros met een minibusje en een keer zelfs met een
volle touringcar naar Parijs. Mijn horecapapieren kwamen van pas bij het functioneren van de kantine
(inkoop, kantinecommissie etc. etc.) en daarnaast organiseren van competitie, clubkampioenschappen,
klaverjasavonden, senioren gezelligheidsdagen, midzomer nachttoernooien, met kunstlicht door middel
van geleende aggregaten en bouwlampen, open toernooien en midwintertoernooien in De Stadjershal en
onze tennissers enkele keren laten uitwisselen met de Aduarder voetbalclub, onze ATC tegen de
voetballers en de eerste keer wonnen we zelfs met 5-1 en op hun beurt de voetballers een dag bij ons te
tennissen, zelf uiteraard actief getennist, op zaterdag en ook enige jaren op de zondag en zelfs een keer
eerste geworden, samen met Wilfred Meulman in het herendubbel bij de Clubkampioenschappen, tegen
Paul Wieringa en Wim Buss, het verwerven van kledingsponsors voor ons zondagsteam en het heren
zaterdagteam, zelf clubsponsor voor mijn bespanservice en de laatste jaren als klusjesman, voor het
bijhouden van wat dan ook, aan onze accommodatie en zitting in de renovatiecommissie voor de huidige
banen. Mijn laatste klus is de realisatie van de kleine berging achter ons clubgebouw, samen met niet te
vergeten Paul Heslinga.
Eens is het genoeg geweest, maar ik deed het met het allergrootste plezier !! Nogmaals bedankt voor deze
grote eer en ik hoop nog vele jaren actief te mogen zijn, bij mijn en ons kluppie, … en ATC….. succes en
gefeliciteerd met het 110 jarig bestaan alweer…

