
In Memoriam 

Totaal verslagen waren we als bestuur toen wij het afschuwelijk bericht kregen 

dat Hindrik en Roelie Uildriks 

in Frankrijk, tijdens een wandeling in de Ardèche, om het leven zijn gekomen. 

Hindrik was vanaf de oprichting in 1992 lid van onze vereniging. In al die jaren 

heeft hij zich met een nooit 

aflatende toewijding ingezet voor onze vereniging, met name voor het 

onderhoud van ons complex en onze 

banen. Zodra het maart was kon je een telefoontje verwachten van Hindrik met 

de mededeling dat de 

baancommissie met de banen aan de slag ging. Niet alleen de banen, maar het 

gehele complex werd dan 

speelklaar gemaakt. En voor het buitengebeuren had Hindrik de leiding. Na 

afloop van de werkzaamheden 

was er vaak een nazit met de nodige al dan niet sterke verhalen en gezelligheid. 

Niet alleen aan het begin van het seizoen was Hindrik op de banen te vinden, 

maar ook daarna voor het 

wekelijks onderhoud en tussendoor voor reparaties. Meerdere malen kregen we 

van o.a. bezoekende 

competitieteams complimenten voor de toestand waarin onze banen verkeerden. 

Natuurlijk kwam Hindrik ook op de vereniging om te tennissen. Hij deed mee 

aan de laddercompetitie, 

speelde in het team van de 50+ maandagcompetitie van de KNLTB en daarnaast 

had hij nog vaste wekelijkse 

afspraken om te tennissen. 

Op Hindrik kon je altijd een beroep doen: “Joa komt goud” of “Ik goa dat 

regel’n” was dan het antwoord en 

vaak was het de volgende dag al klaar. Of het nu ging om een losgelaten lijn, 

een toegangshek dat vastzat of 

een defecte pomp van de beregeningsinstallatie, hij fikste het. Voor al het werk 

dat Hindrik deed voor de 

vereniging stond Roelie altijd achter hem. 

Hindrik had niet alleen gouden handen, maar ook een gouden hart. 

In 2017 tijdens de clubkampioenschappen heeft het toenmalig bestuur Hindrik 

en Roelie in het zonnetje gezet 

omdat Hindrik toen 25 jaar in de baancommissie actief was. Zie foto. 

Met het overlijden van Hindrik verliest onze vereniging een zeer gewaardeerd 

en graag gezien lid. 

Het bestuur Tennisvereniging Kolham, 

7 augustus 2022 



 


