Interview met jubilarissen Frits en Gerry Hermans
Hoe voelt dat: 40 jaar lid van dezelfde sportvereniging.
Het geeft een goed gevoel. Na jaren zelf KNLTB- competitie te hebben gespeeld geeft het
genoegen om nu naar onze zonen en kleinzoon te gaan kijken. Ook bij toernooien is het
prettig verblijf op ons tennispark.
Waarom koos je destijds voor TC Boshoven.
Toen TC Boshoven is opgericht was het hele gezin lid van Tennisclub Wilma. We
woonden op Boshoven en voor onze zonen was het veel plezieriger om met vriendjes en
vriendinnetjes uit de buurt dichtbij op sportpark Boshoven te sporten en daar werd ook
veelvuldig gebruik van gemaakt. Ook voor was de keuze toen niet moeilijk.

Tennis je nog veel? Speel je ook Padel?
Gerry tennist nog elke week, Frits is helaas in 2020 om gezondheidsreden moeten
stoppen, maar wil wel graag als niet-spelend lid bij de vereniging betrokken blijven. Padel
is niet ons ding.

Heeft het je vaste vriendschappen opgeleverd?
Jazeker. Onze vriendenkring is hierdoor sterk uitgebreid. De gezellige toernooien en
feestavonden waaraan massaal werd deelgenomen, hebben daar zeer zeker aan
bijgedragen.

Ben je van meer verenigingen lang lid (geweest)
Gerry heeft enkele jaren getennist bij de Wilma. Frits is meer dan 25 jaar lid geweest van
de Stedelijke Harmonie St.Antonius en meerdere jaren lid van voetbalverenigingen WitZwart en Moesel.

Wat is de voornaamste drijfveer geweest voor jou om dit
lidmaatschap 40 jaar aan te houden.
De sfeer en de gezelligheid. Massale deelname aan toernooien en andere activiteiten
(zeker de eerste 20 jaren). Maar misschien wel de belangrijkste reden was, dat onze hele
familie 40 jaar lang zeer actief is geweest binnen TC Boshoven en de laatste 8 jaren ook
onze kleinzoon Mees. Misschien uniek binnen de vereniging.

Hoe zou jij TC Boshoven willen typeren binnen de vele
tennisverenigingen in Weert.
De 1e 20 jaar als een zeer betrokken groep sporters die gezelligheid en prestatie hoog in
het vaandel hadden staan. De jeugd was vroeger niet van de banen te slaan. Er was een
speciale jeugdbaan (baan 2). Na schooltijd en in schoolvakanties werd er massaal
getennist en waren alle banen bezet door jeugdleden. Maar ja, de tijd is veranderd. De
jeugd heeft nu andere prioriteiten.

Aan welk aspect /kenmerk van onze club hecht jij de meeste/veel
waarde
De sfeer en de betrokkenheid.
Kom je naar het jubileumfeest, waar hoop je op/wat verwacht je,
tijdens dit feest.
Ja, wij komen samen naar dit feest en wij hopen op een gezellige avond.

Heb je, als ervaringsdeskundige, nog tips voor de club.
Niet direct, maar goed in het oog houden, dat we oorspronkelijk een tennisvereniging zijn
en blijven.

