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TENNIS

"Continuïteit met frisse accenten"
Nieuwe voorzitter

,Anja'Koch wil Stade
Leuven spring-
'levend' houden

Hoe blijft de oudste ten-
nisclub van Vlaams-Bra-
bant springlevend? Ze
kiest twee jonge voorzit-
ters na elkaar die het
werk van hun befaamde
voorganger verderzetten
en met frisse accenten ac-
-tuahseren en toekomstge-
richt maken.

JOHNMARIS

Di befaamde voorganger was
Raymond Decoux. Hij conso-
lideerde de omvang en het
prestige van de traditieclub
en loodste ze de moderne ten-: ,
nistijden in. ,
Sportief clubicoon Bob Laes

volgde Decoux op. Hij poetste
de club letterlijk èn figuurlijk
op en zorgde voor een sub-
stantiële uitbreiding van de
accommodaties. Laes kon het
leiden van een grote tennis-
club niet meer combineren
met zijn drukke beroepsbe-
zigheden en Anja Koch volgt
hem op,
'''Ik was 18 Jaar geleden al
een tijdje in het bestuur als
penningmeester, maar het
voorzitterschap kan ik pas nu
op me nemen", licht ze toe.
"Ik deed het vooral omdat de-
genen die het me vroegen zelf
de handen uit de mouwen
zullen steken. Zij jagen in de
diverse commissies een frisse
wind door de club. Mijn taak
is het om het totaalplaatje in
de gaten te houden en om te
motiveren en te coördine-
ren."
Anja Koch wil verder wer- ,

ken aan bestaande plannen
en er nieuwe aan toevoegen.
'Vooral op het vlak van de
verder modernisering van de
infrastructuur en het antici-
peren op een stilaan weer op-
duikend capaciteitsprobleem.
Zeker in de winter wordt het
moeilijk om al onze leden op
hun voorkeururen en dagen
te laten spelen."

Ook de rest van de infra-
structuur wordt onder han-
den genomen. "Onze kleedka-
mers zijn gerenoveerd. Nu
bekijken we plannen om het-
zelfde te doen met het club-
huis, de terrassen en zo meer.
We willen onze leden in alle
omstandigheden ZOC veel mo-
gelijk comfort aanbieden op
alle vlakken."
Ook op sportief vlak wil de

ANJAKOCH
nieuwe voorzitter de huidige
beleidslijn volgen en ze aan-
vullen met nieuwe initiatie-
ven. "We zullen bijvoorbeeld
onze belangstelling voor het
rolstoeltennis vergroten. Be-
gin september komen alle
grote namen uit heel Europa
hier bij elkaar op een interna-
tionaal tornooi. We zijn volop
met de voorbereiding bezig."
''Voor onze hoogste inter-

clubteams bij mannen én
vrouwen zetten we nog meer
.dan nu in op aanvulling door
in de club opgeleide spelers
en speelsters. Dat isyoor ons'
belangrijker dan kampioen
worden met nieuwe buiten-
landers. Een grote club als de
onze moet de ambitie hebben
om eigen talent te laten door-
groeien."

VOORZITIER

"Mijn taak is het om
het totaalplaatje in -
de gaten te houden"

Plannen

"Om onder meer daarvoor
een oplossing te zoeken,
richtten we de werkgroep-
2020 op. Daarin zitten men-
sen uit verschillende discipli-
nes die een hertekening of
een eventuele uitbreiding van
het aantal in de winter over-
dekte velden bestuderen."


