
DE NIEUWE SPORTHAL 

 

Na lang aarzelen en veel heen en weer gedoe, was het toch eindelijk zover dat de 

nieuwe hal naast de oude zijn gestalte kreeg. Er werd ook door ons veel gepraat 

over het al dan niet realiseren van het voornemen. En toen het er uiteindelijk toch 

van kwam, waren we allemaal enigszins verbaasd, dat de gemeente toch nog een 

potje met geld gevonden scheen te hebben om de bouw van de nieuwe hal te 

kunnen betalen. Als je keek naar de staat van de hal, werd het toch ook wel tijd; 

het versleten en ouderwetse sanitair en de achterhaalde inboedel van het 

meubilair van de kantine, waar al jaren niets aan gedaan was. Het was niet alleen 

het achterstallig onderhoud dat in latere jaren werd verwaarloosd, ook het 

kunnen organiseren van feestjes en andere evenementen werd de laatste 20 jaar 

danig tegengewerkt door een moeilijke gemeente. In de beginjaren van de hal, 

dat weet ik nog, werden er geregeld popconcerten georganiseerd en dan werd de 

hele oppervlakte van de hal dicht gelegd met tapijt, om beschadiging tegen te 

gaan. Hele drommen mensen werden dan toegelaten in de hal en er werd gretig 

gebruik van gemaakt. Popconcerten van bijvoorbeeld bands als Teaser en Palace 

Flophouse en natuurlijk een toentertijd beruchte lokale band Danvil hebben van 

zich laten horen in de hal. Ook het jaarlijks terugkomend Nieuwjaarsconcert werd 

in de sporthal groots opgezet en in grote getale bezocht door de bevolking van 

Ulft en omstreken. In de tijd van Jan Stayen, en later John, werd het steeds 

minder mogelijk gemaakt om wat te kunnen organiseren. En voor onze club was 



de laatste gebeurtenis die in de kantine van de hal georganiseerd werd, buiten de 

toernooien, natuurlijk het feest van Fred en Hanny’s bruiloft die we gezamenlijk 

gevierd hebben in de kantine van de Sporthal. Ook hebben we als vereniging ons 

jaarlijks toernooi meer dan dertig jaar elk jaar gespeeld en ik mag wel zeggen met 

veel succes, de spelers kwamen van heinde en ver naar de Achterhoek om deel te 

nemen aan ons gezellig toernooi. 

De geschiedenis van de hal begint al in 1969; we waren als gezin net een jaartje 

terug in de Achterhoek, mijn vader was een geboren Ulftenaar, en we waren 

vanuit Limburg weer terug in de Achterhoek komen wonen omdat pa een baan 

kon krijgen bij de gemeente. De toen nieuwe sporthal zou op een zaterdag 

geopend worden door onder andere de burgemeester van de gemeente 

Gendringen , het werd groots opgezet met alle notabelen van de gemeente. In de 

nacht van vrijdag op zaterdag woedde er een flinke storm en waaide het dak van 

de nieuwe hal, mijn vader werd midden in de nacht van z’n bed gelicht om te 

helpen de rotzooi op te ruimen. Ikzelf heb dat niet bewust meegemaakt want ik 

sliep gewoon door en heb het verhaal van horen zeggen en later van pa zelf 

gehoord. Het verhaal is al die jaren onlosmakelijk aan de hal blijven hangen en 

ook door mij al die jaren steeds maar weer verteld. Nu hebben we dus afscheid 

genomen van de oude hal en onze intrek genomen in de nieuwe IJsselweide.  Een 

hal voorzien van alle moderne snufjes en met allemaal nieuwe spullen. We 

hebben het met z’n allen bijna 50 jaar volgehouden in de oude hal en ik hoop dan 

ook dat we het de komende 50 kunnen volhouden in de nieuwe hal. 

 

GERRY MASSOP. 


