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Ik ben op bezoek bij Frans van Eenennaam, voor mij van 
vroeger nog bekend als ‘meester van Eenennaam.’ Ik zat 
bij  hem in  de  zesde  klas  van  de  Moolhoek,  lang,  lang 
geleden.  Ik word hartelijk  ontvangen door  hem en zijn 
lieve vrouw Rita. Even later komen de twee prachtige en 
erg  lieve,  gehoorzame  zwarte  labradors  binnen  die,  zo 
vertelt Rita, niet van henzelf zijn maar ‘oppashonden’ van 
hun dochter. Onder het genot van een kopje thee stel ik 
wat vragen over het ontstaan van èn zijn ervaringen met 
de tennisvereniging TV Kapelle. “Noem me maar Frans”, 
zegt hij, en hij vertelt me hoe het allemaal begon.

“We waren met een groepje jongeren, een stuk of vijf, en 
we wilden graag gaan tennissen. De vader van één van de 
jongens was de directeur van het bedrijf Van der Have. En 
dus konden we terecht op de tegelbaan bij het huis van 
Van der Have.” Hij legt even uit: “Dat was een tennisbaan 
in de tuin met tegels als ondergrond. Het was een slechte 
baan, maar we waren er blij mee. 
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In  die  tijd  was  witte  kleding  eigenlijk  verplicht,  en  ik 
herinner me nog dat Piet van der Have een keer kwam 
zeggen tegen één van de spelers: “die zwarte sportbroek 
mag niet!”. Dat moest wit zijn.

De meeste tennisclubs in Zeeland hadden een ballotage 
commissie. Door die commissie werd beoordeeld of je lid 
mocht  worden  van  de  club  of  niet.  Dat  ging  dus  niet 
zomaar.  In die tijd was dit  eigenlijk meer voor de elite 
weggelegd. Het was in het jaar 1969 toen ik daar begon 
met tennissen op die tegelbaan. Ik was toen 27.” 

“Ik heb vroeger ook gevoetbald en gevolleybald. Tijdens 
militaire dienst kreeg ik een ongeluk met mijn knie en 
ben  ik  gestopt  met  voetballen  vanwege  het  risico  om 
steeds  getackeld te  worden.   Vanaf  dat  moment ben ik 
meer gaan tennissen. We kregen met een select groepje les 
van Ton van Weele op die tegelbaan bij van der Have. Zo 
is  het  tennissen  in  Kapelle  eigenlijk  begonnen.  Al  snel 
kwam er  vraag  naar  eigen  tennisbanen.  Enkele  mensen 
namen initiatief  tot een een oprichtingsvergadering,  die 
werd  gehouden  in  een  vergaderzaaltje  van  het  oude 
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sportgebouw bij de spoorwegovergang bij Biezelinge. We 
werden  lid  van  de  tennisbond,  in  1970.  Er  kwamen  2 
gravelbanen.  Deze  lagen  destijds  vrij  dicht  tegen  de 
Vroonlandseweg aan. Later zijn deze banen opgeschoven 
omdat baan 1 toch wel erg dicht bij de weg lag. Op den 
duur  kwam er  een  derde  baan  bij.  Baan  4  van  nu  was 
vroeger  een  winterbaan.  De  winterbaan  was  van  hard 
kunststof met kleine openingen waar het water doorheen 
kon  zakken.  Zodoende  konden  we  in  de  winter  ook 
tennissen. Er waren namelijk toen nog geen tennishallen.”

Het eerste paviljoen
Rita van Eenennaam, al meer dan 50 jaar de echtgenote 
van Frans, zit tijdens ons gesprek naast hem. Ze luistert 
aandachtig  en  vult  soms  aan.  Tegen  Frans:  “het  eerste 
paviljoen was toch een caravan?” Lachend vertelt Frans: 
“Nou, het was zo: toen we die twee banen hadden in het 
begin wilden we ook wel competitie spelen want we waren 
lid van de Bond. Enkele leden hadden al lessen gehad en 
er  waren nog wat  leden bijgekomen vanuit  omringende 
verenigingen.  Bij  competitie  hoor  je  de  bezoekende 
spelers gelegenheid te bieden om zich om te kleden, een 
vereiste vanuit de Bond. Die plek hadden we niet want er 
was nog geen clubhuis. Eén van onze leden werkte bij het 
bedrijf  de  Heidemij  en  daar  hadden ze  van  die  houten 
keten op wielen. Het leek op de woonwagen van Pipo de 
Clown. We mochten één van die keten gebruiken, alleen 
het deurtje ervan sloot niet zo goed. Wij hadden daar zelf 
niet  zo’n  erg  in  maar  de  dames  van  het  bezoekende 
competitie  team klaagden  dat  ze  zich  niet  om wilden 
kleden omdat de deur niet goed sloot. Ik weet nog goed 
dat ik post moest vatten voor dat deurtje om de dames 
hun privacy te bieden. Dat gebeurde ook als ze gebruik 
moesten  maken van  het  chemische  toiletje  wat  we  van 
voorzitter  Piet  de  Jong  (uit  zijn  eigen  caravan)  hadden 
geleend. Dat was het eerste toilet van de tennisvereniging 
Kapelle”, zegt Frans, en hij heeft er zichtbaar plezier in.
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“Pas een paar jaar na het leggen van de eerste banen kwam 
het eerste houten paviljoen. Heel veel werd gedaan door 
de eigen leden. Ik heb zelf nog samen met Jaap Ganseman 
met  een  lange  spa  een  diepe  sleuf  gemaakt  vanaf  de 
Vroonlandseweg,  voor  de  riolering.  Dat  was  nog  niet 
aangelegd door de gemeente.”

Clubkampioen
Wanneer ik Frans vraag over zijn clubkampioenschap in 
de Heren Enkel in de jaren 1971 tot en met 1976 reageert 
hij heel bescheiden:

“Ach, er waren toen flink wat spelers. Rinus Deurloo was 
bijvoorbeeld een grote concurrent  van me.  En Jan Piet  
Willemse.  Maar  ik  heb  inderdaad  een  aantal  jaren  dat 
kampioenschap van de club gewonnen. 

Mijn  hoogtepunt  was  toch  wel  het  Allround  Veteranen 
Indoor Kampioenschap Zeeland. Dat was later,  toen de 
hal er was. Bij de 35+ werd ik Zeeuws kampioen indoor. 
Maar,  voegt hij er dan aan toe, dat heeft verder niks met 
de geschiedenis van Kapelle te maken.” 

Publiek
Ik vraag Frans of hij  destijds ook tennis-voorbeelden of 
idolen had. 

“Een idool?  Niet  echt.  Je  had destijds  bijvoorbeeld  wel 
Tom  Okker,  dat  was  op  Wimbledon  een  heel  goede 
dubbel speler. Hij had de bijnaam ‘The Flying Dutchman’, 
zo razendsnel was hij.  En daarnaast had je Betty Stöve, 
ook een heel goede speelster. Deze twee maakten tennis 
in die tijd heel populair. Echter voor veel ‘gewone’ mensen 
was  deze  sport  nog  niet  weggelegd  omdat  het  veel  te 
elitair was. De prijs van lidmaatschap voor tennis was wel 
hoger dan bijvoorbeeld voor voetbal. Wat het vooral duur 
maakte  was  het  sociale  er  omheen:  de  ‘after-tennis’. 
Verplicht een drankje doen.  Dat leefde toen enorm. Ik 
weet nog wel dat we dan tenniswedstrijden hadden en dat 
er wel honderd man publiek was. Uit Wemeldinge en ’s-
Gravenpolder onder andere. 
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Later is dat helemaal verdwenen. Al kwamen er tennissers 
die een veel  hoger niveau haalden,  daar kwam niemand 
meer naar kijken. 

Als er straks hier padel-banen komen en er worden padel 
wedstrijden gespeeld, dan trekt dat vast ook meer publiek 
omdat dat weer wat nieuws is. 

Vroeger werden er in Kapelle best wel grote toernooien 
georganiseerd waar veel goede spelers uit Zeeland en ook 
Brabant  op  af  kwamen.  Dit  waren  zogeheten  invitatie-
toernooien. Deze werden gehouden net voor de Zeeuwse 
kampioenschappen. Kapelle stond daar toen om bekend. 
Iedereen deed z’n best om daar iets moois van te maken. 
Jammer dat dat nu weg is.”

De schoenen van de 
burgemeester
“Op  een  gegeven  moment  zijn  de  twee  gravel-banen 
aangelegd, baan 4 en 5. Dit moest op een passende manier 
geopend  worden  door  o.a.  de  burgemeester  en  de 
wethouder van Kapelle. Het was heel feestelijk. Iedereen 
was in stijl gekleed en om de banen in te wijden zouden 
de  wethouder  en  de  burgemeester  ook  een  potje  mee 
tennissen. Om die reden had ik ze speciaal vooraf al vijf 
tennislessen gegeven opdat ze voorbereid waren. Zelf had  
de burgemeester geen tennisschoenen, en ik had nog een 
extra paar liggen. Die heb ik aan hem geleend.” 

Gniffelend: “Dat ze te leen waren heb ik kennelijk niet 
heel  duidelijk  gezegd want  ik  heb die  schoenen daarna 
nooit meer teruggezien.”

INGE SCHILDERS
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