
 

Nispense tennisclub SET ’77 viert 40-jarig jubileum  

Door Monique Jansen op 30 maart 2017 

NISPEN – De Nispense Tennisvereniging Serveer en Tennis (NTV SET) ’77 uit Nispen staat aan de 

vooravond van het jubileumjaar. De club met 140 leden bestaat veertig jaar en dat wordt zaterdag 

1 april gevierd met een receptie in de kantine en een openingstoernooi. Wethouder Toine Theunis 

van Sport komt dan ook langs voor dit heuglijke feit. “Hij is ook nog voorzitter geweest van SET”, 

vertelt Jac. Hendrikse, huidig voorzitter. 

De tennisclub zit midden in het dorpscentrum en ligt verscholen achter slager Van der Weegen. De 

vereniging telt in totaal drie gravelbanen en een kunstgrasbaan. “Daarmee hebben we zat ruimte. 

We hebben hier een schitterend park en we hebben nog genoeg plek voor nieuwe leden”, geeft 

Hendrikse aan. SET telt momenteel 140 actieve tennissers. Er zijn ongeveer vijftien jeugdleden actief. 

Het ledenaantal is licht dalende. 

Sleutel 

SET was veertig jaar geleden één van de eerste tennisclubs in de omgeving. “We trokken daardoor 

ook veel leden van buiten Nispen. Nog steeds komt ongeveer zestig procent van tennissers uit 

Roosendaal”, vertelt Hendrikse. Bijzonder is dat veel leden al decennia lang lid zijn van de vereniging. 

“Dat komt, omdat SET gewoon een heel gezellige vereniging is. De leden hebben allemaal een sleutel 

en kunnen het park op wanneer ze willen. Er wordt getennist op dinsdag- en donderdagvond, de 

vrijdag en in het weekend, maar wie zin heeft kan altijd de baan op”, geeft de voorzitter aan. In de 

jaren negentig kreeg SET er veel leden bij, doordat de tennissport enorm aan populariteit won. Op 

het hoogtepunt waren er ongeveer 350 sporters lid. 

Zicht op tennisbanen 

De knusse kantine van SET ’77 grenst aan de tennisbaan, waardoor leden via grote ramen een 

prachtig zicht hebben op hun tennissende collega’s. Het clubgebouw is gevestigd in een 

omgebouwde brandweerkazerne en school. Hendrikse is tevreden over de accommodatie van de 
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club. Recent hebben leden de plafonds en de vloeren eigenhandig vernieuwd. Ook zijn de toiletten 

bij de kleedkamers vervangen. “Het complete onderhoud doen we zelf. We hebben ook vrijwilligers 

die gezamenlijk op donderdag klussen. 

Daaraan hebben we gelukkig geen gebrek. Zij zijn heel belangrijk, want dankzij hen ziet het sportpark 

er heel netjes uit.” 

Toernooien 

SET is ook een hele actieve vereniging waar verschillende wedstrijden worden gehouden. Zo vindt 

van maandag 24 tot zondag 30 juli de 34e editie van het open dubbel tennistoernooi plaats. Een 

andere druk bezochte activiteit is het ééndaagse Senioren-plus-toernooi. Deze dag wordt geheel 

georganiseerd door Gerard Smits. “Hij zorgt voor een hele leuke dag, waarbij het niet om het winnen 

gaat”, vertelt Hendrikse. Ook denkt de club aan de jeugd. Zo vinden in september de 

clubkampioenschappen voor kinderen en jongeren plaats. Het is een grote wens van Hendrikse om 

meer jongens en meisjes aan het tennissen te krijgen. Daarom wordt er voor scholieren uit het 

primair onderwijs jaarlijks een clinic gehouden. Ook in de zomer kan de jeugd lekker door tennissen. 

“Wij hebben namelijk geen zomerstop, dus bij kan gewoon een balletje worden geslagen”, tipt de 

voorzitter. 

Loterij 

Tijdens het jubileumjaar zamelt SET ’77 geld in voor Stichting Paul via een loterij. Deze organisatie 

maakt het mogelijk dat ook kinderen uit minimagezinnen uit de gemeente Roosendaal kunnen 

sporten. Het feestjaar van de tennisclub wordt 16 september afgesloten met een jubileumfeest met 

de band ‘De wit & Koo’ op het sportpark. Potentiële leden zijn altijd welkom om een kijkje te nemen. 

“Voor wie overweegt bij ons te gaan tennissen, hebben we nog een aantrekkelijke aanbieding”, 

besluit Hendrikse. Wilt u meer info over SET ’77? 

Kijk dan op www.ntvset77.nl 
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