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Wie meent dat tennisvereniging 'De Hut' de eerste tennisclub van ons dorp is, heeft het mis. In 1929 

werd er op Strijpsoord al een tennisbaan aangelegd. Weliswaar ging het hier (aanvankelijk) om een 

particuliere baan, maar toch. Deze baan werd in dat jaar aangelegd door de familie Raijmakers, een 

fabrikantenfamilie uit Helmond, die hier haar buitenverblijf had. 

De grond waarop de tennisbaan werd aangelegd was in die tijd van de kinderen Rovers, van Martinus 

Christianus, Antonius Gerardus en Catharina Johanna Maria. Zij lieten in 1928 een woonhuis aan de 

toenmalige Koppelstraat bouwen, waar later de familie Van Vroenhoven en daarna Herman en Tonnie 

Biemans zijn komen wonen. Sinds kort wonen hier  Stephan Smits en Anne Wouters. 

Martinus en Catharina Rovers bleven alle twee vrijgezel. Datzelfde gold voor hun broer Arnoldus, die 

naar het seminarie in Sint-Michielsgestel is gegaan. Zoals eerder vermeld waren zij eigenaar van de 

grond waarop de toekomstige tennisbaan zou komen. Aanvankelijk werd hier het recht van opstal 

gevestigd op naam van de familie Raijmakers. Later zou de familie Raijmakers de grond zelf in eigendom 

verkrijgen. In 1948 werd tennisvereniging 'Den Uul' opgericht, die vervolgens de baan aankocht. Hopman 

Slaats was voorzitter en tevens ook penningmeester. Behalve de hopman waren er uiteraard ook andere 

Aarlese leden, onder wie Maria van Roij (dochter van Michael) en Noud van de Ven. 

Een tijdje  ontving ik van Hans van Roij een aantal stukken rondom de aankoop van deze tennisbaan, 

waaronder een aantal kwitanties. Op de film over Aarle-Rixtel die in 1950 door De Klokkengieters' werd 

uitgebracht, is nog een scène te zien waarin de tennisbaan in beeld wordt gebracht. Inmiddels is de baan 

verdwenen en lopen er op die plek koeien rond. Op 17 december 1964 werd lawntennisvereniging 'De 

Hut' opgericht, met Noud van de Ven, Piet Wijnker en Marius van Zutphen als dagelijks bestuur. De 

realisatie van allerlei plannen verliep aanvankelijk maar moeizaam, want de gemeenteraad vond tennis 

maar een 'elitesport'. Na een vurig pleidooi van toenmalig wethouder Gérard Ebben werd de realisatie 

van de tennisbanen een feit. 

 

  

 


