
9’t WesterkwartierBeweegt

Bovendien beschikt De Mepsche over 2 Kus-
hion kourtbanen, met een harde ondergrond,
die bij uitstek geschikt zijn voor rolstoelten-
nis.

OPLOSSING 
Overigens is rolstoeltennis niet alleen bedoeld
voor mensen die de hele dag in een rolstoel
zitten. Grietien is daar zelf een voorbeeld van.
Bij haar werd jaren geleden kanker in het
rechterbeen aangetroffen. Diverse operaties
en een lange hersteltijd volgden, waarna ze
nog maar 30% spierkracht in haar been over
had. Als fanatiek tennisser wilde ze niets lie-
ver dan weer op de baan staan, maar dat
bleek niet meer te kunnen. De rolstoel bracht
de oplossing. Inmiddels is Grietien weer regel-

matig op de tennisbanen van De Mepsche
actief en speelt ze niet alleen tegen minder
valide -, maar ook valide tennissers. “En
daarin kan ik me redelijk goed staande hou-
den, maar dan wel zittend”, zegt ze met een
glimlach.

“Rolstoeltennis is dus niet alleen geschikt
voor minder valide mensen, ook mensen met
reuma of een spierziekte of die last hebben
van hun knieën of bekken, kunnen aan rol-
stoeltennis doen. Daarnaast kunnen niet
alleen volwassenen lid worden, ook jeugd die
graag wil sporten, maar dit alleen in een rol-
stoel kan doen is welkom.” Als het aan Grie-
tien ligt groeit het aantal rolstoeltennissers bij
De Merpsche, dat dit jaar 45 jaar bestaat, de
komende jaren gestaag door. “Volgens mij
moet het mogelijk zijn om te groeien naar
zestien rolstoelleden en liever nog meer.”

ZOMERCHALLENGE
Om die groei te realiseren start de vereniging
met de zogenaamde Zomerchallenge. “Minder
validen kunnen gratis een aantal proeflessen
van anderhalf uur volgen van onze geaccredi-
teerde trainer Doeko Berghuis. Bevalt dat
goed dan kunnen ze tegen een introductie-

“Ik weet zeker dat er in deze regio meer mensen zijn
die weliswaar fysiek beperkt zijn, maar graag aan
sport willen doen. Dat kan bij ons en deze zomer,

met het actiepakket Rolstoeltennis zomerchallenge, voor
een gereduceerd tarief van 150 euro van juni tot en met
september. Voor tennisrolstoelen wordt gezorgd en de eer-
ste 3 proeflessen zijn gratis.”

De Mepsche werkt samen met 11 andere tennisverenigin-
gen in het Westerkwartier. Wanneer zich daar iemand meldt
die aan rolstoeltennis wil doen, dan wordt hij of zij doorver-
wezen naar De Mepsche. Daar immers zijn alle faciliteiten
inmiddels op orde. Zo is er onlangs een nieuw toilet en een
douche voor minder validen gerealiseerd. 

Dat vindt tennisvereniging De Mepsche
wanneer we het hebben over rolstoeltennis.
Het is alweer 3 jaar geleden dat de tennisclub
uit Niekerk als eerste club in Noord-Nederland
begon met rolstoeltennis. Inmiddels spelen 4
leden rolstoelstennis, maar volgens voorzitter
Grietien Fortuin, zelf rolstoeltennisser, kan en
moet dit aantal fors omhoog. 

Tennisvereniging
De Mepsche
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““ Rolstoeltennis
is niet alleen

bedoeld voor mensen
die de hele dag in een
rolstoel zitten”


