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d Bij Tennisclub
Tilburg is het aantal
jeugdleden in vijf jaar
ruim verdubbeld.

Voorwoord / Rik Spekenbrink

Welkom
optimisme

E

en paar uur geleden speelde ik een setje op een
wel heel bijzondere plek. De tennisbaan van
mijn hotel in Manama keek uit over de Al Fateh
Grand Mosque, een van de grootste moskeeën
ter wereld. Halverwege een rally klonk plots het
middaggebed.
Dit voorwoord komt tot u vanuit Bahrein. In de woes
tijnstaat doe ik verslag van de Formule 1, een fascinerende
wereld van paardenkrachten, pitstops en polepositions.
Maar stiekem tel ik ook al een beetje af naar Roland Garros.
De wandeling naar het Bois de Boulogne, de slopende
wedstrijden op het gravel, de lente in Parijs.
Bij mij is tennis nooit ver weg. Als mijn racket een halve
centimeter groter was geweest, had het niet in de koffer
gepast. Nu lukte het net en kon ik de gemiste eerste voor
jaarstraining van mijn eigen maandagavondgroep inhalen.
Ik tenniste met een collega die afgelopen jaar lid is gewor
den van een vereniging in
Utrecht. Hij was niet de
enige. Het verhaal is bekend:
‘Er ontbreekt
de sportscholen zijn dicht,
nog wel iets
voetbalcompetities liggen
stil en zaalsporten zijn ook
essentieels:
uit den boze. Tennis kon en
het clubleven.
mocht wel, veel mensen stof
De kantines zijn ten hun racket af voor een
hernieuwde kennismaking.
al tijden dicht’
Voor anderen was het een
nieuwe liefde.
Dat optimisme rond onze
geliefde sport was welkom. Jarenlang was er toch vooral
slecht nieuws. Teruglopende ledentallen, clubs die om
vielen, verenigingen die massaal voor dat vervelende
kunstgras kozen om geld te besparen.
Corona brengt ontzettend veel ellende, maar de tennis
sport leeft er ironisch genoeg van op. Als ik nu vijf minu
ten voor het ingaan van de avondklok van de training naar
huis fiets, zie ik overal mensen met tennistassen op de
rug. Sommige clubs hebben een ledenstop ingevoerd, bij
andere moeten leden loten om de trainingsuren. Bij veel
verenigingen kleuren de banen weer oranje.
Er ontbreekt natuurlijk nog wel iets essentieels: het
verenigingsleven... In de zomer waren de clubkampioen
schappen bij mijn cluppie een regelrechte hit. Het was
stralend weer, er was een barbecue, een bierproeverij, een
pubquiz. Inmiddels zijn de deuren van de kantines alweer
tijden dicht. Clubs missen de baromzet, tennissers hun
drankje. Maar als dat straks ook weer mag, staat de sport er
in veel opzichten goed voor. Ready? Play!
Rik Spekenbrink is tennisverslaggever bij deze krant

Veel nieuwe spelers vinden de weg naar de club

Tennis heeft
de wind mee
Tennis is een van de weinige sporten in
Nederland die sterker uit de coronatijd
komt. Bij een bloeiende vereniging als
Tennisclub Tilburg is zelfs een ledenstop
afgekondigd. ‘Het zijn bijzondere tijden.’
Tekst Edward Swier Foto’s Bart Hoogveld

COLOFON | Deze tennisbijlage is een uitgave van
ADR Nieuwsmedia in samenwerking met de KNLTB
en valt buiten de verantwoordelijkheid van de
redactie van deze krant | Aan deze bijlage werkten
mee Suzanne Eijgenraam, annemarie gorissen
(vormgeving), annet de groot, Morvenna goudkade,
Bart Hoogveld, Timo van de Kasteele, Sven remijnsen
(projectredactie), Egbert jan riethof (eindredactie),
Edward Swier, Koos de Wilt (coördinatie). | Directie
Erik van gruijthuijsen, Bart verkade. © DPG Media B.V.

D

eden de laatste jaren toch
vooral verhalen over een
vergrijzend ledencorps bij
de Nederlandse clubs de
ronde, inmiddels daalt de
gemiddelde leeftijd snel. Tennisbond
KNLTB kende in 2020 een opmer
kelijke ledengroei. Na tien jaar van
teruggang was er vorig jaar voor het
eerst weer een stijging: van 549.000
bondsleden in 2019 naar 567.000 in
2020. En de koek is nog niet op, want

de eerste cijfers van 2021 laten zien
dat de trend doorzet: meer instroom,
minder uitstroom, in alle leeftijds
groepen. En dat in alle provincies.
Tennis is weer hip.
,,Op 1 maart 2021 hadden we 5,7
procent meer leden dan op 1 maart
2020’’, zegt KNLTBwoordvoerder
Ellen Julius. ,,Dat is een plus van
30.000 leden. We zijn echt trots op
de manier waarop verenigingen in
heel Nederland al die nieuwe leden

hebben verwelkomd.’’ Veel opzeg
gingen? Geen tennisclub die er
momenteel last van heeft.
Die opmerkelijke opmars heeft
verschillende oorzaken. De tennis
bond werkt met de clubs al enkele
jaren aan een nieuw en beter passend
aanbod; ook begint padel steeds
populairder te worden. Maar corona
is de belangrijkste oorzaak van de
opleving. Waar heel veel sporten stil
kwamen te liggen, kon er zelfs tij
dens de lockdowns vaak ‘gewoon’
worden getennist op de honderden
tennisparken in het land.

Geen zomerstop

Afstand houden is, zeker in het
enkelspel, natuurlijk ook geen enkel
probleem. En een goede gravelbaan
kan tegenwoordig bijna het hele jaar
door worden bespeeld, periodes met
sneeuw en strenge vorst daargelaten.
,,Wat wij zelf al lang wisten, kwam
vorig jaar opeens tot uiting: tennis
is een aantrekkelijke sport’’, aldus d
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Zomer Challenge
trekt zelfs
complete
voetbalelftallen
De Zomer Challenge van 2020
is een heuse ledenmagneet
gebleken. Het compacte
lidmaatschap van drie maanden was niet alleen een mooie
manier om kennis te maken
met tennis en padel, veel van
de deelnemers verlengden na
de zomer hun ‘verbintenis’ met
de club voor onbepaalde tijd.
deelnemers aan de Zomer
Challenge kunnen tijdens hun
lidmaatschap onder meer on
beperkt vrij spelen, een aantal
tennislessen volgen en mee
doen aan een eindtoernooi. de
KNlTB was zo verheugd over
de inschrijvingen in 2020 dat de
Zomer Challenge in 2021 een
vervolg krijgt. Bij de 550 deelne
mende clubs in 2020 schreven
liefst 18.000 nieuwe tennissers
in. ruim 40 procent daarvan is
vervolgens lid van de vereniging
gebleven.
Opvallend was met name het
grote aantal relatief jonge deel
nemers. Waar diverse clubs
dreigen te vergrijzen, was de
aanwas in de zomermaanden
juist het grootst in de categorie
tussen 25 en 34 jaar. Meer dan
13.000 inschrijvers waren onder
de 45, slechts 500 boven de 65.
Ook opmerkelijk: het aantal
inschrijvingen van sporters die
al een andere sport beoefenden,
maar in de zomerstop iets
anders wilden proberen. Soms
meldden zelfs complete voetbal
elftallen van de nabijgelegen
vv of FC zich aan. Onder de
deelnemers aan de Zomer
Challenge waren nieuwelingen
én herintreders: 53 procent
was al eens eerder lid van een
tennisvereniging.
c Meer info:

tennis.nl/zomerchallenge

‘Voor de uitbater van
het clubhuis was het
een hard gelag; dat
raakt je, ook als mens’
– voorzitter Maikel Veroude

Julius. ,,In de zomer hebben veel
mensen tennis ontdekt. Zij wilden
na het lange thuiszitten graag sporten en bewegen, vooral buiten. Veel
sporten hebben echter een zomerstop. Tennis en padel niet, dat doe je
de hele zomer door. En zelfs in de
winter, hebben we nu ook gezien.’’

Tilburg

Bij Tennisclub Tilburg (TCT) kunnen ze erover meepraten. Al moet
ook voorzitter Maikel Veroude zich
zo nu en dan in de arm knijpen.
,,Bijzonder, dat is het. We werken
momenteel zelfs aan een businesscase om te kijken of de aanleg van
een extra baan en nog meer padelbanen haalbaar is. En dat terwijl ik
ook nog de beelden voor me zie van
die ‘troosteloze bende’, toen we even
helemaal niet mochten tennissen.’’
Het was behelpen, vorig jaar. ,,Iedere week waren er nieuwe protocollen en moesten we als bestuur de
boel weer overhoop gooien. Dan een
lintje om het clubhuis, dan weer
g De voorzitter van TCT moet
zich af en toe even in de arm
knijpen. ‘Bijzonder, dat is het.’

e De dertien
gravelbanen bij
Tennisclub Tilburg
zijn vrijwel elke
dag volgeboekt.
Over uitbreiding
wordt ernstig
nagedacht.

eenrichtingsverkeer, dan weer wel
dubbelen, dan weer niet. Aan het
informeren van de leden hadden
we bijna een dagtaak. Sommigen
verwachtten dat vijf minuten na de
persconferentie van premier Rutte
en minister De Jonge al uitgewerkt
op de site stond wat de maatregelen
voor onze club betekenden. Alsof ik
een direct lijntje met Mark en Hugo
had. We raakten daar trouwens wel
aan gewend en schakelden steeds
sneller. En gelukkig heeft de KNLTB
geholpen met duidelijke informatie
en richtlijnen voor tennis en padel.’’
Er was een kortstondige periode
dat er helemaal niks mocht en dat
ook het gravel van het complex nabij
het Koning Willem II Stadion in
Tilburg lag te verstoffen. Maar in de
zomer kon er zowaar in het enkel- én
het dubbelspel worden gespeeld en
waren er zelfs toernooien. Ook de
najaarscompetitie kon (deels) doorgaan, het clubhuis serveerde nota
bene drankjes en hapjes.
Sinds oktober was het echter lange
tijd alleen toegestaan om te ‘enkelen’.
En ook de horeca ging weer dicht.
,,Dat is, ook voor de uitbater, een hard
gelag. Het clubhuis wordt gepacht, er
is een gezin dat daarvan moet eten.
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Diede de Groot (24)

‘Dit plezier gun ik
anderen ook’
ef Met toestemming van de overheid hebben de jongste
jongeren op de tennisbanen net iets meer vrijheid. En ze
profiteren ervan: door heel Nederland zakt de gemiddelde
leeftijd van het ledenbestand van tennisclubs snel.

Dat raakt je als clubbestuurder, maar
ook als mens. Je doet dan als club
voor die man toch iets aan de huur.’’
Het doet Veroude wel goed dat zijn
leden zich er stoer doorheen slaan.
,,De mensen weten inmiddels wel
dat ze zich niet in de kleedkamer
kunnen omkleden, dat we de richt
lijnen van het RIVM volgen en er niet
de hand mee lichten.’’

Hek van de dam

Tennisclub Tilburg club zat sowieso
al in de lift, mede dankzij de komst
van een nieuwe wijk vlakbij. ,,In vijf
jaar tijd waren we al van 837 naar 1025
leden gestegen. Maar inmiddels is het
hek wel van de dam.’’
Vorig jaar nog droeg de Zomer
Challenge (zie kader) nadrukkelijk
bij aan de explosieve ledentoename.
,,We zitten inmiddels ruim boven de
1400 leden. Het leek erop dat het nog
wel even door zou gaan. Daarmee
zouden we het onze huidige leden
wel lastig maken. We hebben dertien
gravelbanen, die staan vrijwel iedere
dag volgepland.’’
Dat heeft gezorgd voor de terug
keer van een oud fenomeen: de
ledenstop. In de jaren 80 en 90
hadden veel tennisverenigingen

een dergelijk slot op de deur, toen de
populariteit van de sport geen gren
zen kende. Nu heeft Veroude het
woord dus weer moeten uitspreken.
,,We werken aan een oplossing. We
hebben al gemeten op het park en
overwegen een aantal banen een
kwartslag te draaien zodat er ruimte
komt voor een extra baan. Bovendien

‘Als alles weer losgaat
geef ik de eerste dag
een rondje aan ieder
een die hierheen komt’
komen er naast de drie padelbanen
die we in 2020 in gebruik hebben ge
nomen waarschijnlijk nog eens drie
bij. Als we de ingang van het park iets
veranderen, is daar bij de entree plek
voor. Voor de wintermaanden
denken we aan het plaatsen van een
‘blaashal’ over een paar banen.’’
Verder uitbreiden zit er niet in.
,,We zitten een beetje ingeklemd
tussen stadion en parkeerplaats van
Willem II en de nieuwe wijk. De
enige mogelijkheid is die parkeer
plaats, die wordt nu eigenlijk alleen
voor de thuiswedstrijden van

Willem II gebruikt. Het zou toch
mooi zijn als je die op de een of
andere manier multifunctioneel
zou kunnen gebruiken.’’
Uitbreiding of niet, Veroude zag de
toekomst van zijn club sowieso al
zonnig in. Niet in de laatste plaats
doordat nu ook het aantal jeugdleden
stijgt. ,,We hebben nooit behoord tot
de doorsneeverenigingen, met heel
veel oudere spelers en veel jonge
kinderen die maar even lid bleven.
Nee, bij ons lag het accent sowieso al
bij de groep tennissers van tussen 25
en 45, 50 jaar. Zij vormen zo’n beetje
70 procent van ons ledenbestand. We
hadden altijd weinig jeugdleden,
maar dat zijn er inmiddels van amper
90 in 2016 nu zo’n 200 geworden.’’
Zij mogen, met toestemming van
de overheid, net even iets meer dan
de rest. Veroude: ,,Ik kan niet wach
ten tot het moment dat we de boel
weer los kunnen gooien. Dat wordt
echt een feestelijke dag. Weet je, ik ga
namens de club die dag gewoon een
rondje geven aan iedereen die naar de
baan komt.’’ ●
c Meer info: tennis.nl/
verenigingszoeker

,,Tennis is een sport voor
iedereen. Er zijn wel een paar
drempels te nemen, maar daarna
gaat er een wereld voor je open.

Met hulp van de KNLTB en de Esther
Vergeer Foundation heeft het
rolstoeltennis de afgelopen jaren een
impuls gekregen, steeds meer
jongeren met een beperking gaan het
doen. Zij hebben natuurlijk wel wat
schroom te overwinnen.
Zelf was ik een jaar of 7 toen ik be
gon en ook ik moest even wennen aan
het idee dat ik, terwijl ik andere din
gen wel lopend deed, in een rolstoel
moest gaan zitten. Maar juist daardoor
kon ik langer dan tien minuten
achtereen sporten, dus ik kreeg al
snel door dat het voor mij een
wereld opende. Dat plezier gun ik
anderen ook.
Als je begint, is het goed om dat bij
een vereniging in je omgeving te
doen. Misschien zijn daar geen andere
sporters met een beperking, maar dat
hoeft niet per se. Zelf heb ik in de
eerste coronamaanden wat balletjes

‘Voor mij opende tennis
een wereld. Als je
begint, doe het dan
bij een vereniging
in de buurt’
geslagen met valide spelers, onder wie
mijn moeder die sinds de pandemie
de sport weer heeft opgepakt.
Ik word bij tenniscentrum Nieuwe
Sloot in Alphen aan den Rijn altijd
allerhartelijkst ontvangen. Hoewel ik
als topsporter vanzelfsprekend niet
voor de gezelligheid kom, heb ik het er
heel erg naar mijn zin. Het is leuk dat
anderen een praatje met je maken,
geïnteresseerd zijn in je belevenissen
en je feliciteren met je grandslam
overwinningen.
Vanwege de coronamaatregelen heb
ik de laatste maanden vooral getraind
op het KNLTBcomplex in Amstel
veen. Verder ben ik vaak thuis, omdat
er ook voor ons veel toernooien zijn
geschrapt. Maar ik heb wel alle grand
slams, inclusief de Australian Open
die ik begin dit jaar heb gewonnen,
kunnen spelen.
En ik denk ook dat de Paralympi
sche Spelen deze zomer wel doorgaan.
De grote uitdaging is goud winnen,
dat heb ik nog niet. Hoewel het best
een uitdaging is om actief te blijven,
kan ik het daarom niet rustig aan doen
de komende tijd.’’ –ES
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Kiki Bertens (29)

‘Niets leukers
dan om de
punten spelen’
,,Er is – dat zullen veel anderen
met me eens zijn – ook voor een
recreant natuurlijk niets leukers dan
om de punten te spelen, al is het
maar een paar games tijdens het
vrij spelen. Gelukkig kon dat de
g Tennis is een verzameling
fitnessoefeningen.
Miguel Janssen: ‘Maar
bouw het rustig op.’

De sportschool
op de tennisbaan
Tennis zit bomvol powerlunges, jumpsquats en rotations, begrippen
die we kennen uit de sportschool. ‘De ideale total body work-out.’
Tekst Morvenna Goudkade Foto Bart Hoogveld

F

itness-fan of niet, doe
vooral je voordeel met de
power van tennis. Dat is
de boodschap van Miguel
Janssen (50), bondsconditietrainer bij de KNLTB. ,,Tennis
heeft alles. Het is intensieve cardio
gecombineerd met kracht, snelheid,
behendigheid en lenigheid. Een heel
pittige work-out.’’
Janssen is gewend om sport en
beweging te analyseren. Na zijn eigen sportcarrière als topsprinter (hij
werd verschillende keren Nederlands
kampioen en nam in 1996 deel aan de
Olympische Spelen) koos hij voor
een vervolg als trainer. ,,Ik heb altijd
interesse voor de tennissport gehad’’,
zegt hij. ,,Elementen als loopvermogen, sprongkracht en stabiliteit
kende ik al van het sprinten. Naast
mijn CIOS-opleiding heb ik ook een
opleiding tot tennisleraar gevolgd. Ik
wilde alle achtergronden van het
vakgebied beheersen.’’
Sinds 2003 is hij werkzaam als
bondsconditietrainer. Janssen:
,,Uniek is dat je bij tennis zowel je armen als je benen intensief gebruikt.
Dat zorgt voor een hoge calorie-

verbranding. In de sportschool kun je
ook beter de crosstrainer of het roeiapparaat pakken dan de fiets.’’
Janssen is bekend met de programma’s uit de sportschool, van bodypump en HIIT (High Intensity Interval Training) tot cardio en krachttraining. ,,Tennis is een mix van al deze
trainingen. Bij tennis ben je aan het
rennen, remmen, wenden, keren,
springen, landen. Je werkt met het
gewicht van het racket en de tennisballen, dat zorgt voor weerstand en
levert spierkracht op. Het is bodypump, HIIT, krachttraining en cardio
in één. Hoge intensiteit met een hoge
vetverbranding. Een echte total body
work-out.’’

Reiken naar de bal

Voorbeelden kan hij zo opnoemen.
,,Je bent bij tennis continu aan het
reiken naar de bal, daarvoor moet je
je core aanspreken, je rompspieren.
Tennis is een intensieve coretraining.
Ook ben je steeds aan het uitstappen,
zijwaarts, naar achteren, schuin naar
voren. Je maakt heel veel powerlunges, diepe kniebuigingen.’’ Squats
ook, alsof je op een stoel gaat zitten.

Het tennisspel barst van de statische
squats. ,,Het is de klaarstaan-positie’’,
legt Janssen uit. ,,En dan het opspringen: de jumpsquat.’’
Een partijtje tennis is een verzameling fitnessoefeningen, want ze
komen allemaal voorbij: oefeningen
voor benen, borst, armen, schouders
en rug. De sportschool op de tennisbaan dus. Ideaal? ,,Ja, maar als je niet
veel tennist, bouw het dan rustig
op, om blessures te voorkomen. Ga
niet meteen drie keer per week. Een
intensieve work-out, hoe leuk ook,
moet je niet onderschatten.’’

Lang zal je leven
de KNlTB start deze maand een speciale
campagne om mensen te laten ontdekken wat
tennis met je gezondheid kan doen, van een
betere conditie tot sterkere spieren en een
goed figuur. Onderzoek toont volgens de bond
zelfs aan dat tennissers langer leven dan
hardlopers, zwemmers en fietsers.
c Meer info: tennis.nl/langzaljeleven

afgelopen tijd redelijk doorgaan. Oké,
je had geen officiële wedstrijden,
maar onderlinge partijtjes
konden wel.
Tennissers hebben wat dat betreft
geluk gehad, er is meer mogelijk dan
in andere sporten. Dat de KNLTBclubs er mede daardoor zoveel nieuwe
leden bij hebben gekregen, is mooi
nieuws. Het is misschien wel het
enige positieve aan het hele
coronaverhaal.
Hoewel ik weleens laat blijken dat
ik een haat-liefdeverhouding met
mijn vak heb, geef ik mensen, als ze
ernaar vragen, altijd het advies vooral
met tennis te beginnen. Ik denk zelf
met plezier terug aan de tijd dat ik als
meisje van 6 met tennis begon.

‘Het is nu nog gissen
hoe mijn lichaam
reageert, ik zal weer
moeten wennen aan
glijden op gravel’
Als je als topsporter in een periode
zit dat je – terugkomend van een blessure zoals ik – vaker verliest dan wint,
is tennis best zwaar. Het is zaak dat ik
de komende tijd meer wedstrijden ga
spelen. Op 16 en 17 april speel ik met
het Nederlands team in Den Bosch
voor de Billie Jean King Cup, de vroegere Fed Cup. Dat weekeinde past uitstekend in mijn schema, bovendien
spelen we dan op gravel. In de aanloop
naar Roland Garros wil ik daarop zoveel mogelijk uren maken. Het is nu
nog gissen hoe mijn lichaam reageert,
ik zal weer moeten wennen aan
glijden op gravel. Hoe het jaar er verder uit gaat zien, is onder de huidige
omstandigheden erg onzeker. Maar ik
heb de Olympische Spelen gewoon in
mijn planning staan, hoor.
Ik hoop voor al die andere tennissers dat de competitie snel kan
doorgaan. Dat zijn misschien wel de
leukste weken van het jaar. Weliswaar
is het nog maar de vraag of je na afloop gezellig een drankje kunt nemen,
maar het zou op zichzelf al leuk zijn
als er weer in competitieverband
wordt gespeeld.’’ –ES
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Spin in ’t web:
de tennisleraar
Wie tennisleraar van beroep is, staat niet alleen op de baan met het doel les te geven. Deze vier
trainers zijn ook nog de spil van hun vereniging.
Tekst Suzanne Eijgenraam Foto’s Bart Hoogveld

d Bart van
der Ploeg,
Tennisleraar
van het jaar.

f Op de baan staan met de jeugd,
dat is Marlies’ passie.

Bart van der Ploeg (39) uit Spijkenisse

Kinderen in
beweging houden

H

et afgelopen jaar zette Bart
van der Ploeg de deuren
van ‘zijn’ TV Barendrecht
wijd open voor de jeugd,
zodat die ook tijdens de
lockdown in beweging kon blijven.
Om dat mooie gebaar riep de KNLTB
hem recent uit tot Tennisleraar van
het jaar.
Toen kinderen een paar weken na
het begin van de coronacrisis weer
mochten sporten, deed premier Mark
Rutte een dringende oproep aan
verenigingen: ‘Stel je open’. Van der
Ploeg kwam direct in actie. Samen
met TV Barendrecht, die hiermee de
titel Tennisvereniging van het jaar
verdiende, stelde hij banen beschikbaar voor basis- en middelbare
scholieren die gedwongen thuis
zaten. Oók voor kinderen die geen
lid waren van de vereniging. Voor
12,50 euro mochten ze een racket
lenen en drie lessen volgen.
,,Het belangrijkste was dat de jeugd
in beweging zou blijven. Dat we er
leden aan hebben overgehouden, is
mooi meegenomen’’, zegt Van der
Ploeg. Van de veertig kinderen die
toen kennismaakten met tennis,
werden er zestien lid. Ook clubs uit
de omgeving waren welkom op de
baan. Zo speelde het eerste elftal van
BVV Barendrecht een aantal keren
een potje tennis, omdat samen

voetballen nu eenmaal niet mocht.
Ondertussen herschreven de
tennisleraar en het bestuur steeds
opnieuw de coronaprotocollen. Na
iedere persconferentie namen ze de
situatie door. Wat betekenen de
maatregelen voor de lessen, vroegen
ze zich af. Hoe delen we de banen in?
De KNLTB gebruikte de protocollen
zelfs als voorbeeld voor andere clubs.

Fijne waardering

Van der Ploeg vond het aanvankelijk
maar gek dat hij de titel Tennisleraar
van het jaar kreeg, omdat hij ‘gewoon
zijn werk deed’. Sinds zijn 5de is hij
gek van tennis. Toen een carrière als
proftennisser er niet in zat, besloot
hij tennisleraar te worden. ,,Zodat ik
anderen heel goed kon maken.’’
In 2009 richtte hij de tennisschool
Sport Team Tennis op. Behalve bij TV
Barendrecht is hij actief bij ZLTC De
Drie Heugels in Zwijndrecht en SLV
in Schiedam. ,,Inmiddels vind ik die
prijs een fijne waardering. Veel mensen zeggen tegen me: ‘Je werkt altijd
zo hard’.’’
Hij denkt nu na over een vervolg
van het jeugdproject. ,,Sommige kinderen hebben geen geld voor tennis.
Ik ben in overleg met de gemeente en
stichtingen om de lessen voor hen
financieel zo laagdrempelig mogelijk
te maken.’’

Marlies Eeuwes (33) uit Oosterhout (Gld)

‘Ze kunnen nog niks,
dan zie je ze groeien’

C

lubtrainer zijn bij TV
Beekhuizen in Velp is de
droombaan van Marlies
Eeuwes. Ze kwam er zelfs
voor terug uit Bahrein.
Lesgeven aan de jeugd doet ze het
liefst.
In het verleden werkte Eeuwes ook
deels als gymjuf, maar al snel besefte
ze dat ze fulltime op de tennisbaan
wilde staan als clubtrainer. Ze vindt
het leuk om veel op een vereniging

rond te lopen en daar het aanspreekpunt te zijn. ,,Ik wil een club verder
brengen’’, omschrijft ze haar motief.
,,Ik wil een band opbouwen met
leden, ze beter maken.’’
Dat doet ze sinds drieënhalf jaar bij
TV Beekhuizen, waar ze als tiener
trainde en competitie speelde. Eerder
was ze nog een andere droom aan het
najagen: werken in het buitenland. In
Bahrein gaf ze tennisles aan expats.
,,Totdat ik hoorde dat Beekhuizen
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Patrick Visser (52) uit Almelo

‘Mijn as mogen ze
uitstrooien op baan 3’

d Lessen geven,
ja natuurlijk, zoals
hier op baan 3.
Maar ook activiteiten organiseren
hoort erbij.

E

en werkweek van veertig
uur is Patrick Visser vreemd.
Dat aantal uren staat hij
alleen al op de baan. Daarbovenop is hij betrokken bij
zo ongeveer alles wat er gebeurt bij
ATV Luctor et Emergo.
Al 27 jaar is Visser de clubtrainer
bij deze tennisvereniging in Almelo.
De mensen daar geven hem nog
altijd plezier en energie. ,,Ik heb een
gezin met drie kinderen, maar Luctor
et Emergo is mijn vierde kind. Dit is
echt mijn cluppie, vanaf het moment
dat ik hier als 7-jarige door mijn
ouders in de zandbak gedropt werd.’’
Als zzp’er geeft hij er les aan jong
en oud, het liefst op baan 3. ,,Mocht ik
komen te overlijden, dan mogen jullie mijn as daar uitstrooien’’, merkt
hij daar weleens gekscherend over
op. ,,Moet het wel windstil zijn.’’
Daarnaast organiseert hij veel
activiteiten, zoals het paard-veulentoernooi voor ouders en kinderen, is
hij competitieleider en was hij zelfs
voorzitter van de technische en
jeugdcommissie. ,,Ik had, zeker in het
begin, wat moeite met delegeren’’,
zegt hij met een lach. ,,De zestig uur
per week haal ik makkelijk.’’
Zijn filosofie is namelijk: een ideale
clubtrainer organiseert activiteiten

f Ook zelf slaat
Matthee nog
graag een
balletje. ‘Dat is
ontspanning.’

‘Hoe meer activiteiten,
hoe meer binding
met een club’
een nieuwe clubtrainer zocht. Die
kans kon ik niet laten gaan.’’
Met ruim 1200 leden en 200 jeugdleden is TV Beekhuizen een grote
club, waar je ook terecht kunt voor
bijvoorbeeld rolstoeltennis, g-tennis,
padel en ‘dynamic’ tennis. ,,Ik vind
het mooi dat er plek is voor die verschillende doelgroepen. Ik werk hier
dan ook met een team van specialisten’’, zegt Eeuwes, die in dienst is bij
tennisschool House of Tennis.
Eeuwes coördineert de lessen,
daarnaast is ze vooral bezig met de
jeugd. Ze wil ervoor zorgen dat kinderen, die vaak zijn meegenomen
door hun ouders of via schooltennis
zijn binnengekomen, actief blijven
op de vereniging. ,,Je loopt altijd
het risico dat ze een keer met een
vriendje meegaan naar een andere
sport en daar blijven hangen.’’
Voor dat doel zijn er niet alleen
allerlei activiteiten, zoals een tenniskamp, maar denkt Eeuwes ook na
over een soort beloningssysteem,
waarbij kinderen bijvoorbeeld een
sticker of button krijgen als ze ergens
aan meedoen. ,,De KNLTB zegt ook:
hoe meer activiteiten, hoe meer binding met een club.’’ Al die taken ‘horen erbij’, maar haar echte passie is op
de baan staan met de jeugd. Eeuwes
vindt het mooi om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen. ,,Ze komen
binnen als ze nog niks kunnen en je
ziet ze in de loop van de tijd progressie maken. Soms groeien ze door tot
een goede wedstrijdspeler. Dat is het
mooie van clubtrainer zijn.’’
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naast de lessen en de successen van
de prestatieve leerlingen mogen niet
doorslaggevend zijn. ,,Ik schrik soms
als ik bij andere verenigingen zie dat
clubtrainers alleen lessen verzorgen.’’

Hoogtepunten

Wie zo lang bij een club zit, heeft
veel hoogtepunten meegemaakt. Zo
werd hij in 2002 uitgeroepen tot Tennisleraar van het jaar. ,,Toen merkte
ik dat alles wat ik doe, gewaardeerd
wordt.’’ Hij denkt ook met voldoening terug aan het feest dat hij voor
zijn 25-jarig huwelijksjubileum gaf in
de clubkantine. Aan de actie die hij
in 2018 voor KWF Kankerbestrijding
hield, waarbij hij de hele nacht tennisles gaf om geld in te zamelen. En
aan de online challenges die hij bij
het begin van de coronacrisis voor de
jeugd bedacht, om ze betrokken te
houden bij de vereniging.
Zijn 25-jarig clubjubileum hoort
daar uiteraard ook bij. Dat werd gevierd met een groot feest tijdens het
Luctor Open-toernooi. ,,Dat was erg
emotioneel. Ik speelde in mijn hoofd
de film af van wat er in die jaren allemaal gebeurd was. Ik was veel van
huis. Dat was voor mijn vrouw niet
altijd makkelijk, maar ze heeft me
wel die kans gegeven.’’

organiseert hij een tenniskamp. ,,Ik
vind het leuk om clubs te ontzorgen
en met ze te sparren om te kijken hoe
ik ze verder kan helpen.’’
Per week staat hij 25 uur op de
baan, voor tennislessen aan kinderen
en volwassenen. De jongste leerling
is 5, de oudste 72. ,,Die combinatie is
heel gaaf.’’ Aan een volwassene
vraagt hij vooraf waarmee hij kan
helpen. Wil je je backhand verbeteren, of je service? Bij kinderen wisselt

‘Een cultuuromslag
is nodig: kinderen
moeten niet langer
op tennisles gaan,
maar op tennis’

Bart Matthee (43) uit Amersfoort

Clubs ontzorgen en
verder op weg helpen

B

ij Bart Matthee ziet geen
week er hetzelfde uit. Hij
geeft tennisles aan kinderen
en volwassenen, ondersteunt twee verenigingen
bij eigenlijk alles en is betrokken
bij het project Tennis Alles-in-1
van de KNLTB.
Als je tennisleraar bent geef je niet
alleen les, is zijn opinie. Het vak
houdt meer in dan dat. ,,Je bent de
spil van een club, jij ziet de meeste

mensen. Je bent een soort manager,
al klinkt dat misschien wat zwaar.’’

Jaarkalender

TV Soesterkwartier in Amersfoort
en LTV Maarn, de tennisverenigingen waar hij met zijn tennisschool
Bart Matthee Training aan verbonden is, biedt hij een compleet pakket.
Behalve lesgeven werft hij onder andere leden, stelt hij de jaarkalender
op, begeleidt hij de competitie en

hij het leren van de slagen af met
spelletjes. Daarvoor werkt hij met
Tenniskids, het KNLTB-programma
waarbij kinderen beginnen met een
grotere bal, een kleiner veld en een
kleiner racket en in vier stappen toewerken naar de ‘normale’ situatie.
Ook is Matthee procesbegeleider
van Tennis Alles-in-1, een project dat
jeugd voor verenigingen wil behouden. ,,Een cultuuromslag is nodig.
Kinderen moeten niet langer op
tennisles gaan, maar op tennis.’’ Hij
noemt het voorbeeld van hockey,
waarbij kinderen vanzelfsprekend
trainen én wedstrijden spelen. Tennis Alles-in-1 wil de jeugd verschillende keren per week op de baan.
Voor les, maar ook voor een racketmiddag of wedstrijd. Matthee helpt
verenigingen die hiermee vastlopen.
En dan slaat hij ook graag zelf nog
een balletje. ,,Dat is ontspanning. Als
ik geen plezier meer zou beleven aan
een potje tennis, zou ik mijn passie
ook niet meer kunnen overbrengen
op mijn leerlingen.’’
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Productie Annet de Groot

Tebbie nou op
je m...?
Soms moet je op of rond het
sportveld een mondkapje op. Dit
sportmasker voelt koel aan door
de Iso-Chill-stof van de binnenvoering en oorlusjes, de pasvorm
is comfortabel. De binnenkant is
antimicrobieel behandeld voor de
frissigheid.

Game, set,
match!

Under Armour Sportsmask,
in drie kleuren en
diverse maten,
€29,95

Toi toi toi!
Je moet erin geloven, maar
Steve de tennisser dwingt
geluk af. Hij is lekker klein,
dus hang hem aan je tas
of het knoopje van je tennisshorts. Leuk om uit te
delen aan deelnemers
van een toernooi.
Tennisser Steve
(div. varianten),
€0,50 p.s.

Op zoek naar een smashing
look op de tennisbaan? Deze zaken
kunnen daarbij van pas komen.

Op kousenbenen
Minder tennisblessures, spierpijn en
vermoeide benen dankzij deze nieuwe
sokken. Het compressie-effect verbetert
de bloedcirculatie in je benen. Gemaakt
van vochtafdrijvend weefsel, zodat voeten
en benen droog blijven. Met verdikt
teen- en hielstuk voor meer comfort.
Stox Energy Socks, in diverse
uitvoeringen, €39 per paar

Cool in
het heetst van
de strijd
Nieuw bij Nike: modieuze tenniskleding in een
maatje meer. Mouwloos jurkje met wijde
armgaten, een brede ronde hals en een
ventilatiegat op de rug. De Dri-FIT-technologie
zorgt ervoor dat zweet snel verdampt.
NikeCourt Advantage
Dress Plus Line
(in drie kleuren), €57,95

Gespannen op de baan

Een flinke bos bloemen
Een sportbeha ziet er tegenwoordig gelukkig
niet meer uit als een stijf gesteven harnas.
Dit fleurige exemplaar met brede schouderbanden van de duurzame comfortabele stof
modal en van katoen is niet voorgevormd
(geen beugels!) en schijnt niet door.

Haal het maximale uit je tennisracket!
Met dit revolutionaire Nederlandse product
kun je op elk gewenst moment je snaarspanning aanpassen. Minder strak als het
koud is bijvoorbeeld, dan komen de klappen
niet zo hard aan op de elleboog.
Retenser, verkrijgbaar in 2-cilinder en
3-cilinder, €39,95

Untouched Underwear
Sportsbra (diverse hippe
prints), €24,95

Voor alle
ondergronden
Deze schoen is ontworpen voor
tennissers op hoog speelniveau. Licht
van gewicht, veel draagcomfort. De
stevige buitenzool met hoge slijtvastheid
en extra stabiliteit is geschikt voor
een potje op zowel gravel, smashcourt
als hardcourt.
K-Swiss Ultrashot 3 Heren
(wit/groen, tot maat 47), €161,95

Koele tennistas
Tas met twee hoofdvakken voor maximaal
acht rackets; één vak is voorzien van thermoisolatie, om rackets te beschermen bij extreme
temperaturen. Met extra schoenenzak en
diverse binnenzakken, plus handige klittenbandverdelers om nog meer vakken te creëren.
Dunlop CX Performance 8RKT Thermobag
(78x46x35), €130

Verkoopinformatie: Under Armour Sportsmask via tennisdirect.nl/under-armour-sportsmask | Untouched: untouchedunderwear.com | K-Swiss via tennisdirect.nl/k-swiss-ultrashot-3-heren | Stox:
stoxenergy.com | NikeCourt via tennisdirect.nl/nike-court-advantage-dress-plus-line | Tennisser Steve via gelukspoppetjes.eu | Dunlop: dunlopsports.com | Retenser via tennisdirect.nl/retenser-3-cilinder
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Onstuitbaar in opmars

Pa-wat? Padel!
Padel, de mix tussen tennis en squash, is definitief doorgebroken in
Nederland. Bijna maandelijks komen er nieuwe padelbanen bij. Waar komt
die populariteit vandaan?
Tekst Timo van de Kasteele Foto’s Bart Hoogveld

D

rie jaar geleden ging het
niet zo goed met de Zeister tennisclub Shot. Het
ledental stagneerde en
daalde zelfs. Het roer
moest om, dat was duidelijk. Een van
de clubleden dropte het idee voor het
aanleggen van enkele padelbanen,
niet wetende dat het zo’n ongekend
succes zou worden. Wat begon met
drie banen, is inmiddels uitgegroeid
tot zes.
,,We hadden gerekend op 240 spelers na drie jaar’’, zegt Simone Sars,
voorzitter van ZTC Shot. ,,Binnen
drie maanden tikten we de 300 aan.
Moesten we een wachtlijst aanleg-

‘Ze komen terug,
jongens en meiden
die geen tijd meer
hadden voor tennis’
gen.’’ Eind vorig jaar nam de club het
besluit om nog eens drie banen aan
te leggen, waarvan de bouw deze
maand is gestart. ,,Als die klaar zijn,
spelen hier straks ruim 500 mensen
padel.’’
Sars ziet vooral jeugd terugkeren.
,,Jongens en meiden die tussen het
voetballen en hockeyen door geen
tijd meer hadden voor tennis. Maar
we zien ook oud-leden die padel
oppakken. Simpelweg omdat de
sport veel laagdrempeliger is dan
tennis. Je speelt heel makkelijk
even een potje.’’
Met het succes kwam Shot voor
een nieuwe uitdaging te staan: het
vinden van trainers. ,,Dat was nog
niet zo makkelijk. Totdat we plots
tegen voormalig tennisprof Pjotr
van Dalfsen aanliepen. Hij traint hier
nu vier dagen in de week fulltime.
Inmiddels hebben we ook een
tweede trainer in dienst genomen.’’
Volgens Sars heeft padel de Zeister

tennisclub uit een dal getrokken.
,,Het heeft de club toekomstbestendig gemaakt, daar plukken we nu de
vruchten van.’’

Als paddenstoelen

In heel het land schieten padelbanen
als paddenstoelen uit de grond. Telde
ons land zes jaar geleden nog 25 banen, nu zijn dat er 470, verdeeld over
206 locaties. Zo’n 80 procent van die
banen is in handen van verenigingen
zoals Shot. De overige 20 procent
wordt commercieel uitgebaat. Dit
jaar komen daar nog eens zestig
locaties bij.

Het begon in Acapulco
De naam padel
spreek je niet uit als
‘pèddel’ maar als
‘pá-dèl’. De historie
van het spelletje,
dat een mix is
tussen tennis en
squash, gaat terug
naar het Mexico
van eind jaren 60.
Daar introduceerde
Enrique Corcuera,
een rijke zakenman,

het als alternatief
voor tennis. Voor
tennisbanen was in
de badplaats Acapulco geen plek.
Voor kleine padelspeelvelden wel.
In vijftig jaar tijd is
aan het recept weinig veranderd. Je
speelt padel op een
ommuurd terrein van
pakweg 10 bij 20

meter; de muren zijn
4 meter hoog. Net
als tennis speel je
het spel met een
racket, maar dan wel
een dat kleiner en
dikker is. Onderhands serveer je de
speciale padelbal
naar de tegenpartij.
De puntentelling
werkt hetzelfde als
bij tennis.

Tennisbond KNLTB heeft de sport
inmiddels volledig geadopteerd. En
ziet hoe clubs, vooral in de Randstad,
worstelen met de aanleg van nieuwe
banen. ,,Het ontbreekt simpelweg
aan ruimte’’, zegt Pascal Kamp namens de KNLTB. ,,En is er plek, dan
is de grond vaak onbetaalbaar. Je
ziet nu geregeld dat kinderspeelparadijzen worden omgetoverd tot
padelhal.’’
In Rotterdam was tennisclub
Victoria er vijf jaar geleden relatief
vroeg bij. Lange tijd was de club de
enige padel-aanbieder in de havenstad. Maar daar komt nu rap verandering in. Zo gaat binnenkort, wanneer
de coronamaatregelen het toelaten,
padelclub Feyenoord open met vijf
indoorbanen.

Spanje

Rotterdammer Arwin Romeijn (24)
behoort tot de beste padelspelers van
ons land. Hij ontdekte de sport tijdens een verblijf in Spanje, waar het
inmiddels de populairste sport na
voetbal is met maar liefst 5 miljoen
spelers. ,,Terug in Nederland dacht
ik: dit moeten we hier op de kaart
zetten. Het is zo’n verslavend spelletje. En heel makkelijk te leren.’’
Romeijn heeft inmiddels een eigen
padelschool opgericht, de Padel Only
Academy. ,,De basis kan ik je in een

e Nicky Langelaan
is in korte tijd padelfanaat geworden.

‘Het is een
verslavend
spelletje en
ook heel
makkelijk
te leren’
– Arwin Romeijn

half uur uitleggen. Dan kun je het
spelen. Maar de sport wordt pas echt
leuk als je alle regeltjes kent.’’ Door
corona rijzen de vragen voor lessen
bij de Rotterdammer de pan uit. ,,Het
lijkt wel alsof iedereen padel wil
spelen. Zowel voor de lessen als de
banen zijn wachtlijsten.’’
Romeijn kan de populariteit van
de sport wel verklaren. ,,Het is een
van de weinige sporten die je buiten
veilig samen kunt beoefenen. En dat
is wat mensen vooral in deze tijd
willen, samen iets ondernemen.’’
De Rotterdamse instructeur ziet
ook veel voetballers de overstap maken naar padel. ,,Veel spelers van Feyenoord, onder wie Steven Berghuis,
spelen fanatiek padel.’’ Dat geldt ook
voor Robin van Persie, die via Instagram enthousiast zijn padelverrichtingen deelt. Zlatan Ibrahimovic
heeft in Stockholm zelfs een eigen
padelcentrum geopend.
Ook steeds meer gezinnen omarmen de sport. ,,Dat is het
mooie, het is laagdrempelig. Zelfs mensen die
nog nooit een racket
vast hebben gehad, kunnen zich binnen de kortste keren amuseren. Dat is
volgens mij de grootste factor
voor het succes. Het is een sport
voor alle leeftijden.’’

NL

TENNIS 13

VRIJDAG 9 APRIL 2021

TENNISTOPPER

Robin Haase (34)

‘We hebben
deze uitlaatklep
nodig’
,,In deze toch wel confronterende
tijd hebben we allemaal een
uitlaatklep nodig. Niet alleen
mentaal, maar zeker ook fysiek. Het

is heerlijk om even op de baan te staan
en zo de sleur van de dag, van het
thuiswerken, te doorbreken. We
moeten ons echt met zijn allen enorm
om onze gezondheid bekommeren.
Dat gaat veel verder dan alleen maar
coronabestrijding.
Vorig jaar heb ik samen met
Wijzijntennis.nl de campagne
‘Balletje slaan?’ opgezet. We zijn toen
bij een flink aantal
tennisverenigingen langs geweest.
Ik begreep dat de clubs de campagne
niet alleen leuk vonden, maar dat ze er
ook veel nieuwe leden bij hebben

‘Als kind was ik de hele
dag op de club, at even
een tosti en speelde
daarna weer verder’

Verslavend dus, dat spelletje padel.
,,Tennis kampte de laatste jaren met
een daling van het ledental’’, aldus
Pascal Kamp van de KNLTB. ,,In de
tussentijd zijn bij steeds meer verenigingen padelbanen aangelegd.
Twee passen er op een tennisveld. En
sindsdien zit het ledental in de lift.’’

Pionier

De aanleg van zo’n baan kost een
club een slordige 60 mille. ,,De kosten zijn per situatie verschillend’’,
zegt Kamp. ,,Bouw je een baan op een
voormalig weiland, dan ben je meer
kwijt dan wanneer je een bedrijfshal
omtovert. In dat laatste geval kom je
met 35.000 tot 45.000 euro een heel

eind. Maar één baan is geen baan,
zeggen wij altijd. Je moet er minstens
drie hebben.’’
Kamp verwacht dat het aantal banen de komende jaren blijft groeien.
,,De rek is er nog niet uit. Zeker niet
nu steeds meer voetballers en voetbaltrainers de sport promoten. Denk
aan Frank de Boer, maar vergeet ook
niet dat Guus Hiddink in Nederland
toch wel gezien mag worden als
padelpionier.’’ Hiddink introduceerde de sport vijftien jaar geleden
al onder zijn spelers als ideale
‘uitlooptraining’.
c Meer info: NLpadel.nl

e Het racket is bij padel kleiner en dikker dan bij tennis.

e De basis is in een half uur
uit te leggen, volgens
instructeur Arwin Romeijn (r).

Lekker snel,
veel beweging
Dertiger Nicky Langelaan is
één van die spelers die in de
ban is geraakt van padel.
De Rotterdamse speelt twee
keer in de week wedstrijden
op de padelbaan van Victoria
in Rotterdam.
,,Het is een lekker snel spelletje,
je bent constant in beweging’’,
vertelt ze. ,,En het leuke is: je
kunt de muren gebruiken. Het
verrassingseffect van de bal is
veel groter.’’ Afspreken doet ze
via een WhatsApp-groep. ,,Daar
zitten 180 spelers in. Er is altijd
wel iemand die tijd heeft. Helaas
kan ik bij Victoria op dit moment
geen lid meer worden, daar is nu
een ledenstop. Maar een losse
baan huren gaat nog wel.’’

gekregen. Dat is mooi nieuws.
Tennis was afgelopen coronajaar
sowieso populair. Het was natuurlijk
ook een van de weinige sporten die
wel door kon gaan, omdat je buiten
speelt én afstand kunt houden. Van
familieleden die ook spelen hoorde ik
zo nu en dan zelfs berichten dat het
niet alleen behoorlijk druk was bij de
club, maar soms zelfs ook alweer
gezellig. Want dat is voor een heleboel
mensen natuurlijk ook een belangrijk
aspect van sport: de gezelligheid. Je
doet het niet alleen om fit te blijven,
maar ook om anderen te ontmoeten.
Ik was als kind, na onze verhuizing
naar Nederland, élke dag te vinden op
de baan bij De Metselaars in Den
Haag. Ik ging er op het fietsje heen,
was de hele dag op de club, at
tussendoor even een tosti en speelde
daarna weer verder. Tegen iedereen
die maar wilde. En anders ging ik in
mijn eentje een balletje slaan tegen de
muur. Of speelde ik er verstoppertje
met vriendjes.
Ik wilde op mijn 5de al tennisprof
worden, maar stond die jaren vooral
op de baan omdat ik het echt heel leuk
vond. Ook al heb ik nu niet de
makkelijkste periode uit mijn carrière,
ik probeer – hoe lastig dat mentaal
soms ook is – juist dát altijd nog voor
ogen te houden.’’ –ES
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De leukste speeldagen van het jaar

Rood omcirkeld
in de agenda
Nergens in de wereld is de tenniscompetitie zo groot als in ons land. Ruim
200.000 tennissers staan te trappelen. ‘Iedereen kijkt uit naar die gezelligheid.’
Tekst Edward Swier Foto’s Bart Hoogveld

H

et kriebelt al lang bij meer
dan 200.000 tennissers,
jong en oud. Hoewel we in
januari nog met z’n allen
in een lockdown zaten,
schreven op dat moment al meer
teams zich in voor de tenniscompe
titie dan de laatste tien jaar. Dat de
voorjaarscompetitie vorig jaar van
wege de coronamaatregelen moest
worden verschoven, doet het verlan
gen blijkbaar alleen maar toenemen.
Alexander Nonnekes, programma
manager jeugd bij de KNLTB: ,,We
hadden dit jaar toch wel enige terug
houdendheid verwacht, maar de
aanmeldingen stroomden vanaf het
eerste moment dat het kon werkelijk
massaal binnen.’’
Bij tennisvereniging De Kegel had
den ze eenzelfde ervaring. Bestuurs
lid Petra Versluijs wist niet wat haar
overkwam. ,,Normaal moeten we
weleens een reminder versturen en is
het soms trekken en duwen. Maar nu
had iedereen zijn inschrijving op

‘In mijn omgeving
weten ze dat ik tijdens
de competitie niets
anders inplan’
oudejaarsavond volgens mij al klaar
gelegd. Voor we het wisten hadden
we veertig teams. Iedereen kijkt uit
naar die gezelligheid.’’

Sprongetje

,,Je hart maakt toch altijd even een
vreugdesprongetje als het eenmaal
zover is’’, zegt Louis van Rijn. Hij is
tennistrainer op Nationaal Tennis
Centrum De Kegel in Amstelveen.
Al sinds 1977 spelen de leden van
TV De Kegel hun potjes daar aan de
Bovenkerkerweg. De afgelopen win
ter trainden velen van hen maar al te
graag door op de buitenbaan. Met in
het achterhoofd dat ene vooruitzicht:
er komt een moment dat er weer
competitie kan worden gespeeld.
De 24jarige Cristian Savelsbergh
vormt samen met zijn maatjes Kanta
Tanahashi, Mart van Essen, Olivier
van den Hoogen en Maxim Arande
lovic het eerste herenteam van TV
De Kegel. Zij komen uit in de derde
klasse zondag. ,,Zoals altijd hebben
we ongelooflijk veel zin in de compe
titie’’, zegt hij. ,,Je leeft daar toch de

hele winter naartoe. Als je op een
sombere decemberavond staat te
trainen in de hal, of zoals dit jaar bui
ten in de kou, droom je voorzichtig al
van een lekker voorjaarszonnetje en
een gezellige competitiedag.’’
Nonnekes vult aan: ,,Al sinds mijn
jeugd hoort het erbij, eerst alleen de
voorjaarscompetitie en sinds een jaar
of tien ook de najaarscompetitie. Je
weet gewoon niet beter. De weken
van de tenniscompetitie zijn rood

omcirkeld in mijn agenda, ieder jaar
weer. In mijn omgeving weten ze ook
dat ik die dagen niets anders inplan.’’

Kinderen

Nonnekes en zijn KNLTBcollega’s
delen ieder jaar meer dan 200.000
tennissers in, onder wie ook zo’n
90.000 jeugdleden. Voor velen is het
vaste prik, maar de tenniscompetitie
geeft kinderen de mogelijkheid ken
nis te maken met wedstrijdsport. Ze

e Cristian
Savelsbergh,
speler en trainer:
‘Je leeft er de hele
winter naartoe.’

leren zo tegenslagen te overwinnen
en te genieten van het samenspel
met teamgenoten én tegenstanders.
Nonnekes: ,,We hebben die competi
tie heel laagdrempelig gemaakt en
het accent voor kinderen ook abso
luut niet op het winnen gelegd. We
doen gezamenlijk een warmingup
vooraf en vinden andere aspecten zo
als samenwerken ook belangrijk. Al
met al duren zulke wedstrijddagen
bij elkaar een uurtje.’’
Om de interesse vast te houden
heeft de KNLTB de afgelopen jaren
voor de oudere jeugd eveneens
gewerkt aan inkorting van de wed
strijddagen. Ook bij de senioren zijn
er wat regels aangepast, wat voor een
soepeler verloop van de dag zorgt.
Wie op een hoger niveau speelt, be
slist zijn of haar potjes nog altijd in
een eventuele derde set. Maar op an
dere niveaus is bij het dubbelspel de
supertiebreak, waarbij elk punt telt
en het de bedoeling is als eerste de 10
vol te maken, al gemeengoed gewor
den. ,,We passen ons door de jaren
heen steeds meer aan de huidige
tijdgeest aan.’’
Uitgangspunt van de bond is dat
iedereen uiteindelijk de competitie
kan vinden die hij of zij zoekt. Non
nekes: ,,De KNLTB biedt voor iedere
leeftijd, maar ook voor elk niveau
en geslacht een competitievorm
aan. Beginners hebben hun eigen
8/9competitie. Er is een jeugdcom
petitie, een heren en damescompe
titie, een gemengde competitie. Maar
bijvoorbeeld ook een vrijdagavond
of een dinsdagochtendcompetitie.
Voor elk wat wils.’’
Ook bij De Kegel is er een grote
diversiteit aan competitiespelers. ,,De
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De tenniskalender
16-17 APRIL
Billie jean King Cup
NederlandChina
(den Bosch)
30 MEI-13 JUNI
roland garros
(parijs)
5-13 JUNI
libéma Open
(rosmalen)
22-27 JUNI
iTF World Tennis Tour
alkmaar
28 JUNI-11 JULI
Wimbledon (londen)
29 JUNI-4 JULI
iTF World Tennis Tour
den Haag
5-11 JULI
iTF World Tennis Tour
W60 vrouwen
(amstelveen)
12-18 JULI
aTp Challenger
amersfoort
23 JULI-8 AUGUSTUS
Olympische Spelen
(Tokio)

16-22 AUGUSTUS
iTF World Tennis Tour
Oldenzaal
23-29 AUGUSTUS
iTF World Tennis Tour
Haren
24 AUGUSTUS5 SEPTEMBER
paralympische Spelen
(Tokio)
30 AUGUSTUS5 SEPTEMBER
iTF World Tennis
Tour velp
30 AUGUSTUS12 SEPTEMBER
US Open
(New York)
17-18 SEPTEMBER
davis Cup Uruguay
Nederland
NOVEMBER
WTa Finals (Shenzhen)
14-21 NOVEMBER
aTp Finals (Turijn)
Alle data zijn onder
voorbehoud.

Billie Jean King Cup

oudste is 79, maar er zijn ook kinde
ren van 5 die meedoen’’, weet tennis
trainer Van Rijn, die in de competi
tieweken zijn ogen de kost geeft op
het complex en leden van De Kegel
steunt met tips, op de wedstrijddag
zelf of in een training de week erop.
Savelsbergh, die ooit als kind begon
bij de club en er inmiddels eveneens
werkzaam is als tennistrainer, doet

‘Bij ons is de oudste
deelnemer 79 jaar,
maar er zijn ook
kinderen van 5 die
meedoen’

dat ook. ,,Je merkt dat mensen, juist
doordat ze competitie spelen, voor
uitgaan.’’

Collectief

De twee roemen het collectieve as
pect van de competitie. Savelsbergh:
,,Als tennisser sta je toch meestal al
leen op de baan. Tennis is ook vaak
meer een mentaal dan een fysiek
spel. Maar tijdens de competitie weet
je je gesteund door je teamgenoten.
Bij de wisseling van kant, na de set,
kun je iemand nog een paar tips
toefluisteren. Heb je een moeilijke
pot, dan word je aangemoedigd vanaf
de kant en kun je zo’n wedstrijd er
alsnog uitslepen. Je hebt echt wat
aan elkaar.’’
De KNLTB ziet de competitie
vooral ook als een cruciaal bindmid
del voor de leden en hun club, zeker
wanneer straks de coronamaatrege
len versoepeld kunnen worden en er
op het terras bij het clubhuis ook
weer kan worden genoten van een
drankje en de traditionele bitter
garnituur.
Juist omdat de tenniscompetitie
leden en hun club verbindt, is de
bond er zuinig op. Nonnekes: ,,Het is
de grootste tenniscompetitie in de
wereld, dat is iets om trots te zijn. En
al die wedstrijden, de eredivisie
uitgezonderd, worden zonder
scheidsrechter afgewerkt. Tennis
sers zijn gewend het met elkaar
op te lossen, er is praktisch nooit
gedoe. Dat geeft me ook altijd een
heel prettig gevoel.’’
g Trainer Louis van Rijn fluistert
leden tijdens de competitie tips in.

e Trainer Louis van Rijn met (vlnr)
Maxim Arandelovic, Mart van Essen, Kanta Tanahashi en Cristian
Savelsbergh. Ze vormen een deel
van het eerste herenteam van TV
De Kegel.

De Fed Cup, het
landentoernooi voor
vrouwenteams, heeft
sinds dit jaar een
andere naam: de Billie
Jean King Cup. Billie
jean King is een icoon
van het vrouwentennis,
ze maakte furore in
de jaren 60 en 70 van
de vorige eeuw. de
amerikaanse won
twaalf grandslam
toernooien in totaal
en is een van de tien

speelsters die erin
slaagde om de
australian Open, roland
garros, Wimbledon én
de US Open te winnen,
een ‘career slam’.
Nederland treedt op
16 en 17 april in de Billie
jean King Cup aan
tegen China. de winnaar
van deze playoffs in
den Bosch handhaaft
zich in de wereldgroep,
de verliezer degradeert
naar de regionale groep.

Vanaf juni weer?
de hoop is dat de voorjaars
competitie dit jaar, na mogelijke
versoepelingen van de corona
maatregelen door de overheid,
in het eerste weekend van juni
kan beginnen. de aanvankelijke
startdatum van 10 april is losge
laten. Bij een start in de eerste
week van juni is een volledige
competitie niet meer mogelijk,
maar een met minder speel
dagen kan dan nog wel worden
georganiseerd. Met bijvoorbeeld
drie, vier of vijf speeldagen; er
wordt dan niet om promotie en
degradatie gespeeld.
Mocht een start begin juni toch
nog niet mogelijk zijn, dan zal de
voorjaarscompetitie niet plaats
vinden en zet de KNlTB in op
een competitie in het najaar,
zoals ook afgelopen jaar nood
gedwongen het geval was. de
voorjaarscompetitie tot juli laten
doorlopen is geen optie, omdat
dan in sommige regio’s de
zomervakantie al begint.
c Meer info:

tennis.nl/competitie

e Billie Jean King in actie op Roland Garros,
1972. FOTO HOLLANDSE HOOGTE / AFP

Tennis op tv
Ziggo Sport heeft
sinds vorige maand een
apart tenniskanaal,
Ziggo Sport Tennis. Hier
zie je de aTptoernooien
inclusief de aTp Finals,
het libéma Open in
rosmalen, Wimbledon
(deels) en de wedstrij
den in de davis Cup en
Billie jean King Cup.
ESPN zendt de toer

nooien in de WTa Tour
uit, inclusief de WTa
Finals.
Eurosport zendt alle
grandslamtoernooien
rechtstreeks uit.
de wedstrijden in de
davis Cup en Billie jean
King Cup, waaronder
NederlandChina, zijn
ook te zien via
toptennis.tennis.nl.

