
Extra activiteiten in programma van Nispense Tennisvereniging 

NTV SET’77 bestaat 40 jaar 

 
2017 is het jaar waarin we u kunnen vertellen dat we in ons mooie en bruisende Nispen weer een 

jubilaris hebben voor een van onze sportorganisaties binnen ons Sportdorp.  

Dit jubileumjaar willen we dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Naast ons jaarlijkse 

programma hebben we voor het jaar 2017 een aantal extra activiteiten in ons sportprogramma 

opgenomen. Wij nemen u in vogelvlucht mee in deze activiteiten. 

 

Actie december 2016 

SET’77 heeft in december 2016 huis aan huis oliebollen aangeboden in Nispen. Wij mogen oprecht 

zeggen, hartelijk dank voor uw steun aan onze vereniging. 

Dit jaar, december 2017, zullen we op de ouderwetse manier de oliebollen eigenhandig weer gaan 

bakken en hopen weer op uw steun te mogen rekenen. 

 

Jubileum receptie 

Op 1 april 2017, en dat is echt geen grapje, organiseren we onze 40 jarig jubileumreceptie. Wij willen 

u uitnodigen voor een bezoek aan deze receptie met een tentoonstelling over de afgelopen 40 jaren.  

Dit weekend zal ook het openingstoernooi voor het seizoen 2017 zijn, waarbij u als bezoeker een 

balletje kunt slaan eventueel met een tennisracket uit de jaren 70. 

 

Jubileum loterij 

Met deze loterij steunt SET’77 Stichting Paul. De trekking van deze loterij vindt plaats op 16 

september 2017, tijdens de 40 jarige jubileumfeestavond 

Voor meer informatie over Stichting Paul verwijzen wij u naar www.stichtingpaul.nl 

 

Ledenwerfactie 2017 

De vereniging heeft nog voldoende speelruimte beschikbaar en biedt als jubileumactie een z.g. 

kennismaking lidmaatschap aan. 

U kunt dit jaar een kennismaking lidmaatschap voor €40 afsluiten. Met dit lidmaatschap kunt u 

deelnemen aan alle activiteiten binnen onze vereniging, met uitzondering van competitie en het 

eigen OPEN dubbel toernooi (week 30). 

 

Jeugd programma 

Ook voor de jeugd zullen we dit jaar diverse kennismaking activiteiten organiseren. 

De jubileum agenda voor de jeugdactiviteiten presenteren wij u graag in een van de komende edities 

van “Onder de Toren”. 

 

Jubileumfeestavond 

Als afsluiting van ons jubileumjaar organiseren wij op 16 september 2017 een feestavond met muziek 

van Live Band De Wit&Koo. uit Essen. 

Wij zullen u nog persoonlijk informeren over deze muzikale jubileumavond. 

 
Voor meer info bezoek: 

www.ntvset77.nl 
  

http://www.ntvset77.nl/


NTV SET’77 met zelfwerkzaamheid opgebouwde vereniging 

40 jaar Serveer en Tennis in Nispen 
 
In 1977 lopen een aantal sportieve Nispenaren langs de deur om te horen of er belangstelling is 

voor het tennisspel. Er is belangstelling en een locatie: een weiland achter de Dorpsstraat. 

Er wordt beton gestort, lijnen getrokken en een net geplaatst. Het is voldoende om het tennisspel 

in Nispen verder te promoten. Een kleine ruimte in de nabijgelegen vrijwillige 

brandweerkazerne dient om af te spreken of na een partijtje op adem komen. 

 

Al snel wordt er een vergadering belegd en besloten een tennisvereniging op te richten. Het wordt 

officieel de Nispense Tennisvereniging Serveer En Tennis ’77; afgekort NTV SET’77 of in de 

spreektaal: SET’77. Door het groeiende ledental wordt de vraag om mee te doen aan competitie en 

toernooien groter. Dit kan alleen door de vereniging aan te melden bij de nationale bond KNLTB. 

Ook worden nieuwe gravelbanen aangelegd en verlichting geplaatst. Met de aanleg van de “grasbaan”, 

de oude betonnen baan is omgebouwd, kan er nu het hele jaar op worden gespeeld.  

Met zelfwerkzaamheid wordt de brandweerkazerne omgetoverd in een fraai clubgebouw (kantine en 

kleedruimten) en de parkeergelegenheid aangelegd. 

 

“Er wordt beton gestort, lijnen getrokken en een net geplaatst.” 
 
Midden jaren 90 groeit de belangstelling voor het tennis in Nederland. Veel Roosendaalse clubs 

kunnen aanvragen voor nieuwe leden nauwelijks aan. SET’77 krijgt hierdoor een grote toename van 

tennissers uit Roosendaal. 

Met het Open Toernooi, de clubkampioenschappen, de “sleep in” voor jeugd en de Senioren Plus dag 

krijgt de club grote bekendheid. 

Ook in 2017 is het 40-jarige SET’77 uit Nispen met 17 competitie teams een gerespecteerde 

vereniging en graag geziene gastheer voor tennis minnend West-Brabant. 


