Interview Jo Demarteau
Hoe voelt dat: 40 jaar lid van dezelfde sportvereniging.
Heel goed moet ik zeggen. Altijd met veel plezier naar de club gegaan. Ook toen de kinderen
jong waren was het heel goed en prettig geregeld; Veel leden van mijn leeftijd met kinderen.
Ook al de jaren als vrijwilliger actief geweest in bestuursfuncties en commissies. In 2010
Stichting opgericht om de bouw van het nieuwe paviljoen + kunstgras tennisbanen financieel
mogelijk te maken. Van deze Stichting vanaf den beginne bestuurslid en penningmeester.
Waarom koos je destijds voor TC Boshoven.
Was jaar voor start TC Boshoven lid geworden van Paccador in Someren. Toen ik hoorde dat
er op Boshoven een tennisclub zou worden opgericht, ben ik direct lid geworden van TC
Boshoven. Lekker dichtbij; Someren was te ver weg.
Tennis je nog veel? Speel je ook Padel?
Ik tennis nu nog maximaal 1x per week. Ben ook padel lid geworden. Wil wel wat meer padel
gaan spelen.
Heeft het je vaste vriendschappen opgeleverd?
Ja, zeker wel. Altijd weer leuk bij activiteiten de leden van het eerste uur te treffen. Blijft toch
een speciale band houden.
Ben je van meer verenigingen lang lid (geweest)
Nee, mijn verenigingsleven is gestart bij TC Boshoven.
Wat is de voornaamste drijfveer geweest voor jou om dit
lidmaatschap 40 jaar aan te houden.
De combinatie van fijn tennissen en de gezelligheid bij onze club. Ik denk nog vaak terug aan
de lange mannenavonden in het begin op de maandag. Vaak laat geworden, wat het dinsdag
morgen menigmaal moeilijk maakte.
Je merkt wel dat de jonge garde een ander gevoel hebben bij het verenigingsleven.
Hoe zou jij TC Boshoven willen typeren binnen de vele
tennisverenigingen in Weert.
TC Boshoven is een gezellige en prettig club, waar iedereen snel zijn draai kan vinden. Ook
het vernieuwend bezig blijven is een goede zaak (nu toch als eerste padelbanen in de
omgeving). Dat samen met het eerste punt zorg ervoor dat we de grootste tennis-/padelvereniging zijn in Weert.
Aan welk aspect /kenmerk van onze club hecht jij de meeste/veel
waarde

Zie voorafgaande. Dus gezelligheid, vernieuwend bezig blijven en visie voor de toekomst
vastleggen en uitdragen.
Kom je naar het jubileumfeest, waar hoop je op/wat verwacht je,
tijdens dit feest.
Dat is wel de bedoeling. Samen met “oude” leden en menig andere leden een mooi feestje te
bouwen wat we ons nog lang kunnen herinneren.
Heb je, als ervaringsdeskundige, nog tips voor de club.
Denk dat het nog steeds prima gaat binnen de club. Belangrijk blijft om open te staan voor
nieuwe initiatieven om zo bij de tijd te blijven. Pas op dat recreanten genoeg aan hun trekken
kunnen komen. Zeker nu we al 4 competitie ronden krijgen.

