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eurig verscholen achter
scholengemeenschap
Reggesteyn doemt het parkje
van Tennisclub De Mors op.
Zo midden in de winter een verlaten
plek, hoewel de banen het hele jaar
beschikbaar zijn. Alles is keurig netjes verzorgd. De
vier (kunstgras)banen liggen er goed bij, het clubhuis
oogt gloednieuw en proper en de speelhoek van de
kinderen springt, net als de padelbaan, eveneens in
het oog. Aanpalend ligt een skeelerbaan te glimmen
van de net gevallen regen.
Dit is Rijssen, sinds de samenvoeging met het
naburige Holten op de grens van Twente en Salland
te vinden maar van origine Twents. Een plaats waar
het christendom nog immer een voorname plaats
inneemt, maar waar ook de maatschappelijke
ontwikkelingen zeker niet aan voorbij zijn gegaan.
TC de Mors is daar een voorbeeld van. Met de
blik naar buiten gericht en openstaand voor
samenwerking heeft het zich ontwikkeld tot een
kleine, maar bloeiende vereniging. Voorzitter André
Zwoferink heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.
Als projectontwikkelaar en echte Rijssenaar weet
hij dikwijls de juiste wegen te bewandelen en vooral
op welke manier hij dat moet doen. Bovendien is
Zwoferink niet voor één gat te vangen dus hij wil
nogal eens iets voor elkaar krijgen naar anderen
reeds lang zouden hebben afgehaakt.
Met in het achterhoofd ‘nee heb je en ja kun je
krijgen’ schreef de penningmeester de club in bij
de KNLTB-verkiezing voor Vereniging van het Jaar.
En tot ieders grote verbazing sleepte de club de
onderscheiding in de wacht. ‘Dat was een grote
verrassing. Er zijn pakweg 1700 verenigingen in
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Nederland en voor ons was het de eerste keer dat
wij ons hiervoor hadden aangemeld. Ik had ook geen
idee hoeveel verenigingen zich hiervoor hebben
ingeschreven. We hadden het niet verwacht en zijn er
blij mee’, aldus Zwoferink.
Er moeten gegronde redenen voor de KNLTB-jury
geweest zijn om TC De Mors uit te kiezen. En die zijn
er ook voor de tennisvereniging die in 1984 werd
opgericht op het gelijknamige industrieterrein. Vijf
jaar geleden moest men noodgedwongen een andere
plek zien te vinden, omdat de commerciële tennishal,
waarin vier banen lagen, was verkocht. Bovendien
ging de grond waarop de helft van de buitenbanen
stond mee in de verkoop.
‘Het toenmalige bestuur kreeg het fiat van de
gemeente voor een nieuwe locatie, maar liet
meteen weten dat zij de kar niet zou trekken.’ De
club had op de oude locatie al aardig wat leden
verloren omdat men wist dat het park ophield te
bestaan. Van een bloeiende vereniging met zo’n 250
senior- en juniorleden was weinig meer over. Alleen
een reddingsplan kon uitkomst brengen. ‘Ik ben
opgegroeid op die club en het ging mij aan het hart
dat TC De Mors zou ophouden te bestaan. Na een
buitengewone ledenvergadering belandden wij met
een aantal kerels in het plaatselijke café en toen
hebben we besloten een doorstart te maken.’
Voorwaarde was dat zich rondom een drietal
bestuursleden zo’n veertig vrijwilligers zouden

verzamelen om een en ander van de grond te
krijgen. ‘Die veertig mensen hadden zich binnen een
mum van tijd aangemeld. Er waren dus veel meer
gelijkgestemden die de doorstart tot een succes
wilden maken. Nu, zo’n kleine vijf jaar later, zitten
we op 300 leden, waarvan 80 jeugdleden. Daar zijn
we best een beetje trots op.’
Om de leden enthousiast te krijgen geven de
bestuursleden bij het hernieuwde TC De Mors zo
veel als mogelijk het goede voorbeeld. Zij hebben
de randvoorwaarden ingevuld zodat ieder lid met
plezier naar de club komt. ‘Zorgen dat er een gezellig
clubhuis staat, dat toiletten, banen en speelhoek
netjes verzorgd zijn. Gezelligheid moet ontstaan. Dat
kun je niet kopen. Door als bestuursleden positiviteit
uit te stralen, zelf aan toernooien en evenementen
mee te doen, vaak op de club te zijn, breng je dat
over op de andere leden. Dat is denk ik een van de
redenen waarom wij de titel Vereniging van het Jaar
hebben verdiend.’
Het streven naar zo veel mogelijk vertier op het
park is een tweede argument geweest om TC De
Mors te nomineren. Zo verrees er afgelopen jaar een
padelbaan, waarbij het toeval wilde dat zij die in
prima staat verkerende baan konden kopen uit een
faillissement. ‘We hebben alleen de ondergrond laten
aanleggen. De opbouw van de glazen wanden en het
hekwerk van de padelconstructie hebben wij met
vele vrijwilligers zelf gedaan.’
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Een derde reden voor de uitverkiezing sloeg
op de samenwerkingsverbanden met andere
sporten en instanties. Met de naast gelegen
scholengemeenschap zijn afspraken gemaakt
over onder meer het gebruik van de sporthal bij
slechte weersomstandigheden. Er zijn afspraken
met de skeeleraars, voor wie de tennis kleedkamers
beschikbaar zijn, er zijn nauwe contacten met de jeu
de boule-spelers en mountainbikers en sinds vorig
jaar heeft TC De Mors dus ook padel in het – eigen pakket.
Vooralsnog is het een van de weinige padelbanen in
de omgeving. Wordt het straks TPTC De Mors? ‘Ha, ha,
daar hebben we nog niet over nagedacht. Voorlopig
kun je beide sporten op ons park beoefenen voor één
tarief. De contributie houden wij op hetzelfde niveau.
Bij de introductie hebben we clinics gegeven. Bijna
de helft van alle leden heeft kennis gemaakt met de
sport en dat mag je gerust veel noemen. Op termijn
zou je kunnen denken aan een constructie waarbij
ook niet-leden de padelbaan zouden kunnen huren.’
De bardiensten worden door de meeste leden
moeiteloos ingevuld; het afkopen ervan gebeurt
nauwelijks. De betrokkenheid bij TC De Mors is
groot. ‘Wij zijn een vereniging en die naam zegt al
dat je samen iets onderneemt. We hebben niet te
klagen over een gebrek aan inzet en betrokkenheid.
Ook niet van het bedrijfsleven. We hebben het geluk
dat Rijssen relatief een rijke gemeente is; sponsors
zijn vrij eenvoudig te vinden. Vaak zijn het leden

‘Door als bestuursleden
POSITIVITEIT uit te stralen,
zelf aan TOERNOOIEN en
evenementen mee te doen, vaak
op de club te zijn, BRENG JE
DAT OVER op de andere leden’
die financieel iets extra’s doen maar dat hoeft niet
van de toren te worden geblazen. Wat dat betreft
verkeren wij in een luxe positie.’
Hoe ziet TC De Mors er in 2025 uit? ‘Ik voorspel dat
hier dan 250 tot driehonderd mensen tennissen
en zo’n vijftig tot honderd man geregeld padellen.
Verder hoop ik minimaal honderd jeugdleden te
hebben. We zijn nu al bezig met tennisleraren om
het niveau een beetje op te krikken. Er komen meer
competitieteams voor junioren. Petje af voor de
jeugdcommissie die zich daar met veel enthousiasme
voor inzet’, besluit Zwoferink. l
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