
Lage contributie in duurste wijk van Apeldoorn  

door WALTER VAN ZOEREN 

Quick een tennisclub voor ouderen? Een tennisclub voor de elite? Verleden tijd.  

Dat stellen voorzitter Berry van Schaik en Eric van Buul van de technische 

commissie. ‘De trend is dat we juist heel veel dertigers binnen de vereniging hebben. 

Het unieke is de combinatie van jong en oud.  

En hier heb je geen kliekjes.’  

 
Eric van Buul en Berry van Schaik van ALTV Quick: volop bezig met de verbouwing 

van het clubhuis aan de Pijnboomlaan.  
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Er wordt hard gewerkt aan de Pijnboomlaan in Berg en Bos. Begin maart begint de 

competitie weer en dan moet het clubhuis volledig vernieuwd zijn. Het wordt mooi, 

zegt voorzitter Van Schaik trots. De binnenkant van het clubgebouw krijgt een fikse 

opknapbeurt. Alles is er uitgesloopt, een nieuwe vloer is aangelegd. ‘ We krijgen een 

grotere bar en een speciale hoek voor de jeugd’, zegt Van Schaik. 

‘ En iedereen helpt’, vult Van Buul aan. ‘ We moeten op 17 maart klaar zijn, dan 

willen we het gebouw officieel openen.’ Ondanks de verbouwing, durven de 

bestuursleden te zeggen dat Quick een van de laagste contributies hanteert in 

Apeldoorn. ‘ En dat in deze wijk’, lacht Van Schaik. ‘ Het is allemaal eigen bezit, we 

betalen geen pacht. De bardiensten worden door vrijwilligers gedraaid waardoor we 

de kosten enorm kunnen drukken’, weet Van Buul. 

 



Het imago van eliteclub is niet terecht. ‘ Helemaal niet zelfs’, stelt Van Schaik. ‘ Als je 

hier over geld praat word je direct afgebrand. Alle mensen komen hier, ongeacht 

werk of inkomen. Dat maakt ook niet uit. We hebben zeker geen "Berg en Bos- 

imago". We krijgen alleen kritiek als de thee van vijftig naar zestig cent per kopje 

gaat. Dan hoor je iedereen, ha ha.’ Quick kenmerkte zich enkele decennia geleden 

door vooral de oudere leden. Ook dat is verleden tijd. ‘ De vorige voorzitter wilde wat 

jongere bestuurders. Zo zijn wij er bij betrokken’, zegt Van Schaik. ‘En nu hebben we 

een hele grote groep dertigers die erg betrokken zijn en erg actief voor de vereniging. 

het mooie is dat de leeftijdsgroepen elkaar niet bijten. De meeste ouderen spelen 

overdag, terwijl de jongeren ‘ s avonds aan de bak kunnen.’ Maar ook jeugd krijgt de 

kans aan de Pijnboomlaan. Van Buul: ‘ We hanteren wel een tweesporenbeleid. Het 

hoeft geen top te zijn, maar als ze leuk kunnen tennissen, dan krijgen ze wel kansen 

bij ons. Maar juist de jeugd daar omheen moet ook aandacht krijgen, dat vinden we 

heel belangrijk. We richten ons zeker ook op de breedtesport. Iedereen moet op zijn 

of haar eigen niveau kunnen spelen.’ Van Schaik: ‘  

Het doel is om de cultuur binnen de vereniging te houden zoals het is. We hebben 

geen beleid voor prestatief tennis, maar willen het vooral gezellig houden voor 

iedereen.’ En dat dat aanslaat blijkt wel uit het ledenaantal. In de zomerperiode telt 

Quick 600 leden. ‘Moeten we een stop invoeren, want meer kunnen we niet kwijt’, 

weet Van Schaik. ‘ In de winterperiode kunnen we altijd nog mensen plaatsen. 

Het Topplusfuntoernooi van Quick in september of oktober wordt dit jaar voor de 

derde keer gehouden. ‘Drie dagen tennis op verschillende niveau’s. En de opbrengst 

gaat volledig naar een goed doel’, zegt Van Buul. Bij de eerste twee edities werden 

De Klup en Stichting kLeef in het zonnetje gezet. Naast het Topplusfuntoernooi houdt 

Quick ook het Braakmantoernooi in juli en het Interkleurtoernooi in augustus. 

Jubileum 

Volgend jaar maart bestaat ALTV Quick 75 jaar. ‘ Dat willen we groots vieren. We 

hopende ATK- finales naar ons sportpark te halen en willen een grote reünie houden. 

Daarvoor zijn we op zoek naar leden en oud- leden van Quick.’ Over het jubileum is 

binnenkort meer te lezen op www.altv-quick.nl. 

 


