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OTB (Open Tennisschool Betuwe) is één van de grotere, 

gerenommeerde tennisscholen van Nederland. OTB biedt regionale, 

nationale en internationale tennistalenten een uitstekend 

trainingsprogramma, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Naast de tennisschool is OTB ook al lange tijd succesvol in het verzorgen van tennislessen 

voor verenigingen. OTB biedt verenigingen naast het verzorgen van de lessen bovendien 

tal van andere ondersteuningsvormen. 

Door de sterk toegenomen vraag van tennisverenigingen 

naar haar diensten is OTB voor het aankomende tennisseizoen 

op zoek naar:

TENNISTRAINERS (M/V), 
ZOWEL PARTTIME ALS FULLTIME

(in bezit van tenminste de KNLTB A-licentie)

(die werkzaam kunnen zijn in het midden van het land)

OTB biedt haar trainers een passend salaris en goede arbeidsvoorwaarden, zoals 

ondersteuning bij (bij)scholing.

Je sollicitatie kun je richten aan: OTB Tennisschool, Lutterveldsestraat 8, 4012 DE, 

Kerk-Avezaath. Of stuur deze per e-mail naar: info@otbtennis.nl 

Voor meer informatie kijk je op de website van OTB (www.otbtennis.nl) of neem je 

persoonlijk contact met ons op. Wij kijken uit naar onze nadere kennismaking.

OTB Tennisschool & Sportondersteuning    T. 06 - 22940514    E. info@otbtennis.nl

Op zoek naar 
een tennis-
 trainer?

Adverteer in Tennis & Coach
Kijk op www.tennisencoach.nl 
of bel/mail Mart Crok:
(0226) 343436 of info@tennisencoach.nl



Je hebt jaren tenniservaring en weet als trainer waarover je het hebt. 

Toch begrijpen leerlingen lang niet altijd wat je bedoelt, soms doordat 

ze je simpelweg niet verstaan. Tips over stemgebruik en aanverwante 

zaken.
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Tijdens het VNT-seminar in Alkmaar op 19 juni keek Sluiter terug op zijn 

loopbaan. ‘Ik ben altijd heel gelijkmatig geweest.’

Tennis & Coach is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren (VNT). Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar.

Rafael Nadal gaf Federer een pak slaag op Roland Garros. 

Uit een analyse van de wedstrijd blijkt dat Federer 

weliswaar vaker de aanval koos dan voorgaande jaren, 

maar zonder overtuiging.
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Misa de musical

Wie wordt de nieuwe coach van Michaëlla 

 Krajicek? Die vraag houdt de gemoederen al 

maanden, wat zeg ik, al jaren bezig. In 2006 

verscheen er al een stuk in de Volkskrant waarin 

de dubbelrol van vader Krajicek gehekeld werd. 

Sinds vorig jaar is Misa actief op zoek naar een 

coach.

Zij stelde echter geen tenniscoach aan, maar 

Allistair McCaw, een Zuid-Afrikaanse conditie-

trainer. Krajicek werd fitter en fitter, maar het 

resulteerde niet in overwinningen. Sterker nog ze 

verloor dit jaar tien eerste rondes op rij, met als 

dieptepunt de nederlaag op Roland Garros tegen 

Sanda Mamic.

Petr Krajicek noemde McCaw een ‘tennisanal-

fabeet’ in de krant. Misa steunde haar condi-

tietrainer. Hem valt ook niets te verwijten want 

hij is niet aangesteld als baantrainer. Zelf sprak 

Michaëlla ook voor haar beurt. ‘Ik ga in Neder-

land wonen op het landgoed van Richard en ik 

stel binnenkort een Nederlandse coach aan. Er 

zijn drie kandidaten.’

Wie zijn die drie? John van Lottum voerde 

gesprekken maar liet weten van de baan af te 

zien. ‘Ik zie de manier van werken niet voor me, 

en zij ook niet.’ Glen Schaap dan, de vroegere 

coach van Petrova en Safina. Maar het laatste 

nieuws is dat hij met Tatiana Golovin werkt.

Een derde kandidaat is Michiel Schapers, met 

wie Misa al eerder werkte. Een paar jaar geleden 

vond Petr Krajicek de 6000 euro die hij vroeg te 

veel, maar inmiddels heeft Misa een miljoen bij 

elkaar geslagen en kan dat het probleem toch 

niet zijn. En dubbelde Misa op Rosmalen niet met 

Marina Erakovic, een pupil van Schapers. Toch 

twijfelen insiders of Misa Schapers ziet zitten. Een 

verrassing uit de hoge hoed zou Tjerk Bogtstra 

kunnen zijn. Bogtstra neemt alleen genoegen 

met de absolute top en dat is Misa natuurlijk wel.

Ondertussen is Rohan Goetzke bereid gevonden 

Misa te begeleiden tijdens het grasseizoen en 

de Olympische Spelen. De rustige Goetzke is 

misschien wel de meest geschikte persoon om 

haar weer op de rails te krijgen. Straks wint Misa 

onder zijn leiding nog Wimbledon en ligt het 

script voor Misa de musical klaar.

Marcel Crok, hoofdredacteur

redactie@tennisencoach.nl

nieuws  
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Het Federer – Nadal Tijdperk

De net 22 geworden Rafael Nadal was op Roland Garros sterker dan ooit en 
evenaarde het record van Björn Borg, met vier achtereenvolgende titels. De 
jonge Spanjaard won sinds zijn debuut in Parijs 28 partijen op rij en heeft sinds 
2004 van zijn 117 partijen op gravel er slechts 2 verloren. Op het Court Philippe 
Chatrier in Parijs won hij zijn 22e gravel titel.

Tekst en statistieken: Henk Abbink

2008 Roland Garros Parijs Gravel Finale Nadal 61 63 60 

2008 ATP Masters Series Hamburg Gravel Finale Nadal 75 67 63 

2008 ATP Masters Series Monte Carlo Gravel  Finale Nadal 75 75 

2007 Tennis Masters Cup Shanghai Hard ½ Finale Federer 64 61 

2007 Wimbledon London Gras Finale Federer 76 46 76 26 62 

2007 Roland Garros Parijs Gravel Finale Nadal 63 46 63 64 

2007 ATP Masters Series Hamburg Gravel Finale Federer 26 62 60 

2007 ATP Masters Series Monte Carlo Gravel Finale Nadal 64 64 

2006 Tennis Masters Cup Shanghai Hard ½ Finale Federer 64 75 

2006 Wimbledon London Gras Finale Federer 60 76 67 63 

2006 Roland Garros Parijs Gravel Finale Nadal 16 61 64 76 

2006 ATP Masters Series Rome Gravel Finale Nadal 67 76 64 26 76 

2006 ATP Masters Series Monte Carlo Gravel Finale Nadal 62 67 63 76 

2006 Dubai Hard Finale Nadal 26 64 64 

2005 Roland Garros Parijs Gravel ½ Finale Nadal 63 46 64 63 

2005 ATP Masters Series Miami Hard Finale Federer 26 67 76 63 61  

2004 ATP Master Series Miami Hard R32 Nadal 63 63 

De Federer-Nadal rivaliteit: 11-6 voor Nadal: 9-1 op gravel, 2-3 op hardcourt, 0-2 op gras

Vergelijking
Al jaren wordt van Federer verwacht dat hij de 

historie in zal gaan als de beste tennisser aller 

tijden. Met twaalf Grand Slam titels op zak lijkt 

hij inderdaad een glorieuze weg te gaan. De 

Zwitser is de enige speler die zijn eerste zeven 

Grand Slam finales zonder uitzondering won, 

Björn Borg was voor hem de enige speler die er 

drie op rij won. 

Bij vergelijkingen met Nadal wordt echter 

vaak vergeten dat Federer vijf jaar ouder is dan 

Nadal. ‘Rafa’ won als negentienjarige zijn eerste 

Grand Slam (Roland Garros 2005). Federer won 

zijn eerste Grand Slam titel - Wimbledon 2003 

- toen hij bijna 22 was. De ‘graskoning’ heeft 

een record van 59 gewonnen graspartijen op rij 

en kan dit record nu weer verhogen op Wim-

bledon. De Spaanse ‘gravelkoning’ is eveneens 

recordhouder, met 81 gewonnen gravelpartijen 

op rij. 

Federer beschikt op het moment van schrijven, 

na winst in Halle, over 55 titels. Nadal heeft er 

na winst op Queens 28. Echter, om een juiste 

vergelijking te maken tussen de carrières van de 

twee kemphanen moeten de meetpunten ook 

vergelijkbaar zijn.

Federer was zeer actief in het juniorcircuit en 

speelde net als Björn Borg geen enkel Future 

toernooi. Hij speelde slechts een finale in het 

Challenger circuit (die hij won). Nadal dook al 

op zijn vijftiende het Future circuit in, speelde 

zes finales die hij won en in het Challenger 

circuit won hij twee van de zes finales. Op de 

ATP Tour won Nadal als tiener al niet minder 

dan zestien titels en evenaarde daarmee het 

record van (alweer) Borg. Federer won als tiener 

slechts een ATP titel, in het jaar dat hij twintig 

werd (april 2001 in Milaan). Nadal’s jeugdjaren 

zijn dus zonder meer indrukwekkender. ‘Het is 

ongelooflijk wat Rafa al heeft bereikt op jonge 
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leeftijd. Hij loopt voor op iedereen en alle spe-

lers hebben veel respect voor hem en zijn resul-

taten’, zegt Federer zelf.

Leeftijd RF* 
Ranking

RN** 
Ranking 

RF* 
Titels

RN** 
Titels

15     -- 1000

16 800 592

17 679 77

18 103 47 1

19 40 2 12

20 13 2 1 17

21 4 2 4 23

22 2 2 11 28

Overzicht t/m 22 juni 2008 vergelijkt de opmars 
van Federer (RF*) en Nadal (RN**) met meetpunten 
gerelateerd aan hun leeftijd. Federer is wat later tot 
bloei gekomen en heeft zich na zijn 22e ontwikkeld 
tot een all court speler die de ATP Tour domineert. 
Nadal kwam al vroeg tot bloei, is net 22, domineert 
op gravel en na zijn laatste optredens mogen we 
aannemen dat zijn spel zich aan het ontwikkelen 
is tot een all court game en dus zijn beste tijd nog 
moet komen

Federer tijdperk
We zien dat Federer begon te domineren na 

zijn eerste Wimbledon titel in 2003. Voor die 

tijd was de ‘graskoning’ echter ver verwijderd 

van enige koninklijke status op deze onder-

grond. In 2002 verloor hij in London al in 

de eerste ronde. Ook zijn eerste optredens op 

Wimbledon bleven tot de eerste ronde beperkt. 

Op de andere Grand Slam ondergronden waren 

zijn eerste stappen evenmin meteen succesvol: 

drie eliminaties in de eerste ronde op Roland 

Garros, vier eerdere pogingen op de Australian 

Open en vier op de US Open. 

Echter, na zijn eerste Grand Slam zege ging 

de knop om bij het Zwitserse fenomeen en 

werd het ‘Federer tijdperk’ ingeluid. Direct na 

Wimbledon won hij voor het eerst de US Open 

en  vervolgens ook de Australian Open. Alleen 

op gravel zien we dat zijn beste Roland Garros 

resultaat pas komt op zijn 24ste, na acht eer-

dere pogingen, met het bereiken van de finale. 

Federer in actie was altijd al een lust voor het 

oog en zijn ontegenzeggelijke virtuositeit en 

serieuze benadering van ook de fysieke aspec-

ten van zijn tennis worden rijkelijk en geheel 

verdiend beloond. Hij is de enige en eerste 

speler die al voor het vierde achtereenvolgende 

jaar en een record aantal weken (229) de num-

mer een van de wereld is. 

Dit jaar begon wat minder dan gebruikelijk, 

mede door zijn strijd met de ziekte van Pfeiffer. 

Federer won het grastoernooi van Halle voor 

de vijfde keer, evenaarde het record van Björn 

Borg op Wimbledon met vijf titels en kan er 

volgende week een zesde aan toe voegen. Met 

slechts acht verloren partijen doet hij het veel 

beter dan zijn voorgangers, die als nummer 1 

van de wereld op jaarbasis veel meer partijen 

verloren. De onnodige druk die de media daar-

om proberen uit te oefenen op de Zwitser en 

het weinige respect dat getoond wordt omdat 

het even niet meezit, horen nergens thuis. 

Zoals Nadal zegt: ‘De media zijn niet fair tegen-

over Roger. Zelfs de grootste kampioen kan niet 

alles winnen. Roger is al vier jaar de nummer 1. 

Ook in tijden waarin het tegenzit, verdient hij 

onze steun en alle respect!’

Roger Federer W F 1/2F 1/4F 4R 3R 2R 1R Deelname

Australian Open 3  0 2 0 2 2 0 0 9

Roland Garros 0 3 1 1 1 1 0 3 10

Wimbledon 5 0 0 1 0 0 0 3 9

US Open 4 0 0 0 3 1 0 0 8

TOTAAL 12 3 3 2 6 4 0 6 36

Rafael Nadal W F 1/2F 1/4F 4R 3R 2R 1R Deelname

Australian Open 1 1 1 1 4

Roland Garros 4 4

Wimbledon 2 1 1 4

US Open 0 0 1 1 1 2 5

TOTAAL 4 2 1 2  2 3 3 0 17

Rafa tijdperk?
De Raging Bull, waarmee de Mallorcanen naar 

hun lieveling refereren, staat al een record 

van 146 weken op rij direct na Federer op de 

wereldranglijst. Hij speelde zeventien Grand 

Slams, won er vier op zijn favoriete gravel, 

maar zijn collega’s worden zich nu ook bewust 

van zijn graskunsten. Nadal liet in Parijs zien 

dat hij geen typisch gravelspelletje meer speelt 

en zijn topspin forehand slagen dieper en veel 

gevarieerder verschillende hoeken inslaat. Zijn 

backhand is een wapen aan het worden met 

een variatie tussen topspin en vlakke, diepe 

slagen. Ook zijn service is nu een wapen. Hij 

speelt meer in de baan en komt vaker en op de 

juiste momenten met succes naar het net. Zijn 

huidige spel vertaalt zich dus goed naar gras en 

hardcourt. Hij leidt de ATP Race met vijf titels 

en niet minder dan 49 gewonnen partijen. In 

zijn doorbraakjaar 2005, won hij als achttien- 

en negentienjarige twaalf titels. In 2006 en 

2007 zagen we na een succesvol eerste half jaar 

dat het tweede gedeelte wat minder was. Met 

zijn huidige vorm en nieuwe speldimensie zal 

dat er dit jaar anders gaan uitzien. Wordt er een 

‘Rafa tijdperk’ ingezet?

Als zeventienjarige verraste hij Federer op hard 

court bij hun eerste treffen in Miami, won 

daarna vijf hard court-titels en zijn eerste gras-

titel (Queen’s) is nu ook binnen. Het proces 

naar compleetheid is dus zichtbaar. Volgens 

de Zweedse superster Borg kan Nadal op alle 

ondergronden winnen, dus ook op Wimble-

don: ‘Het was vorig jaar zo close en hij had wat 

minder geluk, want eigenlijk had Nadal moeten 

winnen. De eerste ronden zijn altijd heel moei-

lijk voor alle spelers en als hij die doorkomt, tip 

ik hem als de favoriet.’

   
Roger Federer Rafael Nadal

Baansoort Titels Winst Verlies Titels Winst Verlies

Gravel  7 123 40 22 155 14

Hardcourt 36 340 72 05 121 46

Gras 10 75 11 01 24 7

Tapijt 02 50 19 00 2 6

TOTAAL 55 588 142 28 302 73
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Knallen tegen Nadal

Gevoelsmatig doen we het allemaal wel eens 

tijdens wedstrijden, meer risico nemen met 

de tweede service. Om onder de druk vandaan 

te komen of om de tegenstander te verrassen. 

Wetenschappers buigen zich al jaren over de 

vraag of je op basis van wedstrijdstatistieken 

al voorafgaand aan de wedstrijd tot een 

afgewogen servicestrategie kunt komen.

Een nieuw artikel hierover – Applying match 

statistics to increase service performance 

– verscheen onlangs in het interessante blad 

Medicine and Science in Tennis, dat gemaakt en 

uitgegeven wordt door bondsarts Babette Pluim. 

Het artikel is geschreven door drie Australiërs. 

Zij stellen dat onderzoekers tot nu toe vooral 

uitgegaan zijn van de serveerder en niet van 

de kracht van de ontvanger. Met de komst van 

steeds uitgebreidere wedstrijdstatistieken kan 

dat veranderen. De drie maken gebruik van 

de website www.oncourt.info waar duizenden 

wedstrijdstatistieken zijn opgeslagen in een 

databank. Met de gegevens zijn ze gaan 

bekijken of je tot een specifieke servicestrategie 

kunt komen tegen een bepaalde tegenstander 

waarbij dan ook de baansoort in acht is 

genomen. Ze onderscheiden daarbij voor het 

gemak slechts twee opties: de tweede service is 

een stuk langzamer dan de eerste of de tweede is 

vrijwel net zo hard als de eerste.

Op deze manier komen ze tot de aanbeveling 

dat het voor Roddick iets gunstiger kan 

uitpakken als hij op gras tegen Nadal kiest 

voor een harde tweede service. Het verschil is 

echter niet statistisch significant. Nadal versloeg 

Roddick onlangs op Queen’s met 7-5 en 6-4. Het 

is mij op dit moment niet bekend voor welke 

strategie Roddick gekozen heeft, maar mocht 

hij op Wimbledon weer tegen Nadal moeten 

spelen, dan zou hij dus voor twee keer een eerste 

service kunnen kiezen. Bijkomend voordeel 

is dat Nadal weinig ritme krijgt. Voor gravel 

en hardcourt gaat deze strategie volgens hun 

berekeningen niet op en zou Roddick gewoon 

moeten kiezen voor een zachtere tweede service.

Een tabel in het artikel wijst uit dat mannen in 

ruim 70% van de gevallen het punt winnen na 

een eerste service. Op gras ligt dat uiteraard wat 

hoger (74,1%) dan op gravel (67,1%). Vrouwen 

liggen daar onder met 65,4% op gras en 59,6% 

op gravel. Over alle baansoorten bedraagt het 

verschil tussen mannen en vrouwen 8,8% bij de 

eerste service en 5,5% bij de tweede service.

Marcel Crok

Rus bij IMG

Arantxa Rus heeft een managementcontract 

ondertekend met IMG (International 

Management Group). IMG zal de 17-

jarige Nederlandse jeugdster wereldwijd 

vertegenwoordigen. Haar tennisresultaten 

en goede uitstraling op de baan worden 

nu beloond met een contract dat een 

positieve impact zal hebben op haar verdere 

tennisloopbaan.

Rus won dit jaar het junior Australian Open en 

bereikte op Roland Garros de halve finale. Ze 

is op dit moment de nummer 3 van de wereld 

bij de junioren. In 2005 begon Arantxa met 

haar eerste profstappen in het WTA- en ITF-

vrouwencircuit. Ze staat inmiddels in de top 

300.

De Nederlandse vice president van IMG, Olivier 

van Lindonk, zal het managementteam leiden 

dat Arantxa onder de vleugels neemt. Vanuit 

Bradenton meldt Van Lindonk dat het puur 

een commercieel managementcontract is en 

dat er geen enkele verandering zal zijn in 

haar tennisbegeleiding. ‘Hugo Ekker is een 

fantastische coach en ook Rohan Goetzke 

ken ik al jaren, omdat hij destijds werkte met 

een van mijn andere spelers, Mario Ancic. 

Ik heb dus alle vertrouwen in het huidige 

coachingsteam.’

IMG vertegenwoordigt vijf van de top 10 

tennisspelers in de wereld, zoals Roger 

Federer, Rafael Nadal, Maria Sharapova, 

Venus Williams and Marion Bartoli. Het 

sportmanagementbedrijf is de eigenaar van 

of vertegenwoordigt meerdere toptoernooien, 

waaronder het SonyEricsson Open, Australian 

Open, Chennai Open en Wimbledon. IMG 

is ook zeer actief in andere sporten en 

vertegenwoordigt bijvoorbeeld topgolfer Tiger 

Woods en voetballer Thierry Henry. IMG is 

ook de eigenaar van de Nick Bollettieri Tennis 

Academy.

Henk Abbink

© Arend Jan van Lint

Nadal op 
de US Open 
© Henk Abbink
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Vakverlater
Leraren die het vak verlaten komen overal terecht. Wat was hun 

drijfveer om de tennissport te verlaten en wat doen ze nu? Was 

het een welbewuste keuze of een noodzakelijk besluit? We laten 

de (ex)leraar zelf aan het woord. Erik Scherder (56) doet tegen-

woordig alzheimeronderzoek.

Rond mijn twintigste was ik nogal zoekende, ik wist niet precies 

wat ik wilde studeren. Ik was in die tijd een B1-speler, maar toch 

niet bepaald een hoogvlieger. Op een gegeven moment zag ik een 

aankondiging van een voorspeeldag voor de A-opleiding. Vanaf dat 

moment ging het balletje rollen. Ik deed de A-opleiding en ben ver-

volgens in Krommenie les gaan geven. Naast het lesgeven werkte ik 

ook in de kantine. 

Dat was heel leerzaam want na een zomer wist ik dat ik dat niet 

fulltime wilde doen. Ik ben heel erg gedreven en op zo’n club lopen 

heel wat mensen rond die echt niks meer willen dan af en toe een 

balletje slaan. Ik werd daar niet gelukkig van. Ik was ook vrij strikt, 

als mensen naast hun half uurtje les in de week nooit gingen vrij 

spelen, dan verzocht ik ze een andere trainer te gaan zoeken. ‘Straks 

verwijt je mij nog dat je helemaal niet vooruit bent gegaan’, zei ik 

dan.

Tijdens de B-opleiding kregen we sportgezondheidsleer van een 

fysiotherapeut. Ik was verkocht en wist dat daar mijn toekomst lag. 

Ik ben fysiotherapie gaan studeren, maar gedurende die jaren altijd 

blijven lesgeven, mede om mijn studie te kunnen bekostigen. Ik kijk 

met veel plezier terug op die jaren, zozeer dat ik tot op de dag van 

vandaag mijn licentie heb verlengd.

Na mijn studie belandde ik bij de Valeriuskliniek in Amsterdam waar 

ik geboeid raakte door neurologie. Ik besloot in de avonduren klini-

sche neuropsychologie te gaan doen en later ben ik gepromoveerd. 

Tegenwoordig ben ik hoogleraar klinische neuropsychologie bij de 

VU in Amsterdam (4 dagen per week) en hoogleraar Bewegingswe-

tenschappen bij de RUG in Groningen (1 dag per week)

Mijn grote ‘liefde’ is de dementie. Ik onderzoek vooral de relatie tus-

sen bewegen en dementie. Er zijn sterke indicaties dat onder andere 

veel bewegen voor je 25e bescherming biedt tegen de ziekte van 

Alzheimer. Ook onderzoeken we of het slaapwaakritme van demente 

ouderen beter wordt door meer te bewegen.

Zelf tennist Scherder nog steeds bij VVGA in Amsterdam, hoewel 

twee hernia’s het spelen op dit moment een beetje moeilijk maken. 

Marcel Crok

Tennis is schone sport

Er is geen bewijs gevonden voor systematische corruptie in het tenniscir-

cuit. Dat heeft de ITF in mei bekend gemaakt. Twee Britse rechercheurs 

bogen zich in opdracht van de Grand Slam toernooien, ITF, ATP en WTA 

sinds januari over de zaak nadat er vorig jaar een geruchtenstroom op gang 

was gekomen rond Nicolai Davydenko. 

De Rus verloor vorig jaar onverwacht van Martin Arguello in een toernooi 

in Sopot in Polen. Davydenko won de eerste set met 6-2, maar gaf in de 

derde set op met een voetblessure. Betfair, het grootste internetwedkantoor 

ter wereld, maakte daarop bekend weddenschappen rond deze wedstrijd 

niet te zullen uitbetalen, een unicum in de historie van het bedrijf. Na 

de winst in de eerste set van Daydenko waren er namelijk hoge bedragen 

ingezet op Arguello. Twee onbekende Russen zouden door het verlies van 

Davydenko zes miljoen dollar opstrijken. Het onderzoek naar die specifieke 

wedstrijd loopt nog.

De resultaten van het onderzoek door de Britse rechercheurs worden gezien 

als zeer positief omdat op geen enkel punt is gebleken dat er van systemati-

sche corruptie sprake zou zijn. Er werden ook geen bewijzen gevonden van 

eventuele betrokkenheid van de maffia. Wel worden 45 wedstrijden nog 

nader onderzocht vanwege verdachte gokomstandigheden. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat er wel degelijk criminele elementen 

buiten de sport proberen spelers over te halen om mee te werken aan gok-

praktijken. Zo maakte Arnaud Clement eind vorig jaar bekend dat hij ooit 

benaderd was door iemand om tegen betaling een wedstrijd te verliezen. 

‘Ik weigerde maar kan me voorstellen dat iemand die veel lager staat dan ik 

zo’n voorstel toch in overweging neemt’, aldus de Fransman.

Vijf Italiaanse spelers zijn beboet en geschorst voor drie tot negen maan-

den omdat ze zelf gegokt hadden. De spelers en de Italiaanse bond hebben 

zich erover beklaagd dat deze straffen buitensporig hoog zijn. De spelers 

hebben weliswaar gegokt (wat in strijd is met de regels van de ATP), maar 

niet op eigen wedstrijden en hebben ook niet aan match fixing gedaan.

Henk Abbink

Clement werd ooit benaderd 
om een wedstrijd te verliezen. 
© Henk Abbink



Advanced Tennis
zo heet het project van de Amerikaanse tennistrainer John Yandell, waarin hij met een hogesnelheids-
camera prachtige opnamen maakt van ’s werelds beste tennissers. Yandell is ook de oprichter van de 
website www.tennisplayer.net, waar Tennis & Coach geregeld artikelen van vertaalt.

Yandell heeft nu slow motion-beelden van de forehands van vele 
toppers op dvd gezet. De beelden zijn gemaakt in wedstrijden en 
laten forehands zien vanuit alle hoeken en standen. Er is verder 
geen commentaar, de beelden spreken voor zichzelf. 

De volgende spelers staan op de dvd’s:

DVD 3 (80 minuten)   Roger Federer, Tim Henman, James Blake en 
Paradorn Srichapan

DVD 4 (75 minuten)   Andy Roddick, Nicholas Kiefer, Richard Gasquet en 
Nicolay Davydenko

DVD 5 (75 minuten)   Rafael Nadal, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya en 
Tommy Robredo

DVD 6 (55 minuten)   Fernando Gonzalez, Gaston Gaudio, David Nalbandian, 
Gustavo Kuerten en Guillermo Coria

Bestel de vier dvd’s nu bij Tennis & Coach 
voor €75,-
Bel of mail Mart Crok, martcrok@gmail.com, (0226) 343436.
Voor meer informatie over het Advanced Tennis Project kijk op 
www.advancedtennis.com

foto’s © Henk Abbink
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doel timing van poachen

aard tactisch

niveau vanaf 9

bron  Winnende Dubbel 

Tactiek DVD

doel netspel verbeteren

aard technisch/tactisch

niveau  vanaf 9

bron eigen

DE FAVORIETE 
OEFENINGEN VAN...

Inge Commissaris

oefening Serveerder moet het punt behalen binnen vijf van zijn gespeelde slagen. Als de ont-

vanger na de vijfde slag van de serveerder de bal goed terug slaat verliest de serveerder auto-

matisch het punt. Dit in tiebreak vorm of games.

motivatie  Meteen vanaf de service op zoek gaan naar aanvalsmogelijkheden, elkaar uitdagen, 

zoeken naar effectieve oplossingen.

doel aanval/verdediging 

aard tactisch/mentaal

niveau vanaf 7

bron eigen

3

oefening Zonder stuit eerst met elkaar volleren in dubbelspelvorm. Na vijf ballen begint het 

punt en mag de bal ook stuiten. Dit in supertiebreak of tiebreakvorm.

motivatie Ontwikkelen van reactievermogen, handigheid, behendigheid racket en goed 

voetenwerk.

oefening Leraar brengt bal in het spel en speelt zelf mee in een cross-rally. Netspeler gaat poachen 

bij diep geslagen bal van partner en dekt het veld bij tramrails als bal door achterspeler cross naar 

buiten geslagen wordt. Daarna brengt de leraar de bal in het spel en laat de leerlingen zelf de rally 

spelen. 

variatie de lob erbij.

motivatie Door als trainer mee te spelen kun je netspelers goed de verschillende ballen laten 

ervaren.

2

1

BI

B

Inge Commissaris (35) begon op achtjarige 

leeftijd met tennissen. Ze was de jongste 

van vier kinderen en werd op leuke manier 

meegesleept naar tennisbaan. ‘Ik vond 

tennissen tegen het muurtje nog het leukste, 

dan kon ik ongestoord mijn gang gaan.’

Al snel kwam Commissaris terecht bij de bond, 

maar door blessureleed en verlies aan plezier 

stopte ze abrupt met jeugdtennis. ‘Trainingen 

waren saai en ik miste de samenwerking en de 

gezelligheid.’ 

Na haar VWO vertrok Commissaris naar 

de VS om college tennis te spelen aan de 

University of North Carolina te Chapel Hill. 

Helaas hielden oude blessures en de ziekte 

van Lyme haar wederom aan de kant. ‘Ik 

ben toen rechten gaan studeren aan de 

Universiteit Utrecht. Na mijn afstuderen bleek 

ik echter niet de persoon te zijn van lange 

kantoordagen en dossiers.’

Genezen van de ziekte van Lyme heeft 

Commissaris een paar jaar geleden het racket 

weer opgepakt om eindelijk met plezier te 

gaan tennissen. Steeds vaker vroegen mensen 

of zij niet les wilde geven gezien haar ervaring 

als jeugdspeelster. Vorig jaar juni heeft ze 

haar A-licentie gehaald en sindsdien wil zij op 

een professionele maar ook gezellige manier 

lesgeven, ongeacht het niveau. Momenteel 

werkt zij bij ONVZ Zorgverzekeraar en geeft 

zij in de zomer met veel plezier twee avonden 

in de week les in haar woonplaats Vianen. 

‘De mens maakt een les leuk is mijn ervaring!’ 

Commissaris is daarnaast bestuurslid van de 

VNT.

1

3

4

2

Heb jij ook een favoriete top drie? 

Bel Tennis & Coach (020) 7705096 

Of mail naar redactie@tennisencoach.nl
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Je bent een van de weinige spelers in het circuit die aan beide kanten dubbel-

handig spelen. Waarom ben je dubbelhandig gaan spelen?

Mijn school zat aan het eind van de straat. Ik voetbalde en tenniste nog 

niet, maar mijn oudere broer wel. Dus mijn broer wilde graag met me 

gaan spelen op het schoolplein. Ik heb toen het houten Rucanor-racket 

van mijn moeder gepakt, maar dat was natuurlijk niet haalbaar met één 

hand. Ben toen met twee handen gaan spelen en er nooit meer vanaf 

gekomen. Als je mij ziet tennissen met één hand moet je heel hard 

lachen. Het is echt heel droevig.

Veel mensen weten niet dat jouw dubbelhandige slagen helemaal bijzonder 

zijn, want je slaat twee backhands, een normale dubbelhandige backhand 

aan de linkerkant en een dubbelhandige backhand met links aan de rechter-

kant. Dit betekent dat je telkens je onderste hand moet verwisselen. Is dat 

niet een enorm nadeel?

Ik ben rechtshandig, schrijf met rechts en serveer met rechts, maar aan-

vankelijk hield ik mijn linkerhand onder, dus ik speelde aan de ‘forehand-

kant’ een dubbelhandige backhand met links en aan de ‘backhandkant’ 

een dubbelhandige forehand met links. Maar met die forehand kon ik 

alleen maar slicen. Dat heb ik twee jaar gedaan en toen is mijn trainer 

Flip van Betuw eraan gaan sleutelen, want ik kon moeilijk druk zetten. 

Toen heb ik aan de linkerkant mijn rechterhand onder gedaan. Aan de 

rechterkant ben ik met de linkerhand onder blijven spelen en die kant is 

mijn sterkste kant gebleven. Dat betekent wel dat ik telkens van onderste 

hand moet verwisselen. Bij mijn returns sta ik klaar met m’n rechterhand 

onder, om in mijn ‘slechtste’ slag klaar te staan. Tegen een Philippoussis 

die met 220 kilometer per uur serveert kom je wel eens in de problemen 

als de bal naar rechts gaat. Het wisselen gaat vrij snel, maar het is lastig. 

Ik heb mezelf daar wel heel handig in gemaakt. Het is een beetje Hans 

Klok-achtig.

Met Wessels heb je de World Youth Cup gewonnen onder 16. Begon je daar 

te dromen van een profcarrière?

De droom heb je eerder, maar het besef komt denk ik later pas. Ik ben er 

nooit zo mee bezig geweest. Ik heb een middelbare school gedaan waar 

je pas na de derde klas moest kiezen tussen havo en vwo. Ik leerde altijd 

vrij gemakkelijk, maar daar heb ik toen bewust gekozen voor havo om 

een jaar eerder klaar te zijn om prof te kunnen worden.

Ik was Nederlands kampioen t/m 12 en 14 en we wonnen de World 

Youth Cup wat zeker niet misselijk is, maar ik heb altijd wel het gevoel 

gehad dat er nog heel veel moest gebeuren.

Maar eigenlijk wilde je toch profvoetballer worden?

Dat heeft er altijd bijgezeten. Ik heb van mijn 7e tot mijn 9e gevoetbald, 

maar tot mijn 14e deed ik na de tennistraining niets liever dan een potje 

voetballen met mijn vrienden op straat. Een journalist, die vond dat ik zo 

jong gestopt ben met proftennis, vroeg me gisteren nog of ik als prof-

voetballer ook op deze leeftijd gestopt zou zijn. En inderdaad zou ik dan 

waarschijnlijk nog gespeeld hebben. Dat heeft te maken met het sociale 

aspect. In tennis sta je – hoe zielig het misschien ook klinkt – er altijd 

alleen voor.

Hoe moeilijk is de overgang van de junioren naar de senioren?

Ik ben altijd van mijn eigen kracht uitgegaan. De overstap van junioren 

naar senioren is heel groot. In Nederland zijn wij heel erg gericht op het 

afmaken van de opleiding. Als ik een kind zou hebben dan zou ik dat 

ook willen. Maar in landen als Rusland, Argentinië en Spanje beginnen 

die jongens veel eerder met hun leven als prof. Vanaf hun dertiende 

worden daar schema’s gedraaid van zes uur per dag, twee keer twee uur 

tennis en twee uur conditietraining. Ik zeg niet dat dit goed is, maar je 

ziet wel dat als Nederlandse spelers van zestien, zeventien zich begin-

nen te meten met beginnende professionals uit andere landen, dat die 

buitenlanders fysiek en op tennisgebied een voorsprong hebben. Dat 

moet je gaan inhalen en dat is pittig. Zeker als je in eigen land altijd veel 

gewonnen hebt en bij de jeugd ook internationaal goed was. Die ont-

wikkeling is iets van de laatste jaren. 

HANS KLOK ONDER DE TENNISPROFS

Tegenstanders hadden soms jarenlang 
niet door dat Raemon Sluiter zijn handen 
moet verwisselen tussen de forehand- en 
backhand. Zelf noemt hij het Hans Klok-
achtig. Tijdens het VNT-seminar in Alkmaar 
op 19 juni keek Sluiter terug op zijn 
loopbaan. ‘Ik ben altijd heel gelijkmatig 
geweest.’

Tekst Marcel Crok   Foto’s Mart Crok, Henk Abbink

Nadal is uit de ketel van Obelix gevallen

© Mart Crok
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En Nadal is daar het ultieme voorbeeld van?

Nadal is een supervoorbeeld daarvan. Maar ja, die is ook gewoon uit de 

ketel van Obelix gevallen. Ik heb heel veel getraind in mijn leven, maar 

die man is echt ongelooflijk. Ik heb een keer tegen hem gespeeld, 6-3 6-

4 verloren op hardcourt in Stockholm. Ik ben heel dankbaar dat ik nooit 

op gravel tegen hem gespeeld heb, want ik heb echt het gevoel dat als 

ik ze niet lekker zou raken dat ik er nul en nul af kon gaan. Dat is mis-

schien niet de goede instelling maar dat gevoel had ik echt.

Ik speelde een jaar of vijf geleden in Monte Carlo. Naast mij stond Moya 

op te warmen met Nadal. Nadal was 16 en had een wildcard voor de 

kwalificatie. Ik vroeg aan Moya ‘wie is die gozer joh aan de overkant’. 

‘Dat is Nadal, die is zestien, daar ga je nog wel veel van horen.’ Hij heeft 

geen ongelijk gehad. Moya vertelde ook dat ze een jaar eerder een 

demonstratie speelden op Mallorca, waar ze allebei vandaan komen. 

Na afloop vroeg de pers aan Nadal of hij net zo goed wilde worden als 

Moya, die toen nummer 1 van de wereld was en net Roland Garros had 

gewonnen. ‘Nee’, zei Nadal, ‘ik wil beter worden.’

Jij deed er zelf vijf jaar over om de top 100 te halen. Is het moeilijk geweest 

dat het zo ‘lang’ duurde?

Mijn ranking is geleidelijk maar wel continu omhoog gegaan. Dan blijft 

het wel gemakkelijk om het op te kunnen brengen. Later ben ik daar ook 

tegenaan gaan hikken. In 2003 heb ik mijn hoogste ranking gehaald, 46, 

en daarna had ik ook nog een goed jaar, maar daarna ging het langzaam 

naar beneden en dan wordt het lastig.

 

Is je speltype nog veranderd in die periode?

Ik ben tot mijn vijftiende heel klein geweest. Dus die jaren heb ik heel 

veel aandacht aan mijn service besteed. Met mijn dubbelhandige slagen 

moet je het initiatief hebben op de baan. Je moet een stap dichterbij 

zijn. Goed serveren, tweede bal meteen aanpakken en goed retourneren, 

zodat jij de baas bent op de baan. Dat werd gedurende mijn carrière 

steeds moeilijker om te doen, ook omdat het tennis steeds sneller en 

beter werd. Ik had niet het gevoel dat ik minder werd, maar dat spelers 

om mij heen beter werden.

Heb je extra op voetenwerk getraind omdat je met twee handen speelde?

Zeker, vanaf mijn zestiende en tot op de dag van vandaag train ik bij de 

Rotterdamse atletiektrainer Errol Esajas. Aan hem heb ik heel veel te dan-

ken gehad. Ik was klein en niet sterk en hij heeft aan al die aspecten heel 

hard met mij gewerkt.

En je ogen moeten waarschijnlijk ook heel goed zijn…

Het grappige is dat vrij laat in mijn carrière mijn ogen getest zijn en toen 

bleek dat ik dicht tegen een bril aan zat. Ik heb er voor mijn gevoel nooit 

last van gehad op de baan. Door mijn speelstijl heb ik wel goed leren 

anticiperen. Iemand serveert en gooit de bal achter zich op, dan zal de 

bal wel door het midden gaan. Voetenstand, kijken naar tegenstanders, 

daar heb ik veel aan gedaan.

Zou je het spelers nu afraden om aan beide kanten dubbelhandig te spelen?

Absoluut. Vroeger had je Gene Mayer die fantastisch speelde. Mijn 

bespanner Bob Jansen gaf me videobanden van hem mee. Jan-Michael 

Gambill heb je nog gehad, maar Santoro is nu de enige. Ik zou het ten 

strengste afraden. Als mijn zoontje later dubbelhandig zou gaan spelen, 

krijgt ‘ie gewoon iedere keer een tik op zijn tweede hand.

Je hebt dertien jaar bij Flip van Betuw getraind, eerst in Rotterdam en later 

bij Flip en Ad Luttikhuis in Enschede.

Daar noem je meteen een behoorlijk ingrijpende stap. Ik ben een jongen 

van de stad en verhuizen naar Oldenzaal, waar ik bij Ad in huis woonde, 

en trainen in Enschede was dus een behoorlijke overgang. Maar als ik 

zo’n stap maakte was ik er ook wel trots op omdat ik voelde dat het de 

juiste zet was. Het sterkte mij wel, het idee dat je ergens goed mee bezig 

was. Ik verlaat Rotterdam, mijn kringetje, om beter te worden. Dat heeft 

me mentaal alleen maar sterker gemaakt.

Ik raad het ten strengste af om 
dubbelhandig te gaan spelen

© Henk Abbink
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Waarom was die relatie tussen jou en Flip zo succesvol?

Ik ben heel loyaal. Het duurt vrij lang voordat ik iemand helemaal ver-

trouw, maar als dat eenmaal zo is kan ‘ie ook niks meer fout doen. Flip 

heeft veel voor mij gedaan, extra met mij getraind, kende mij als geen 

ander. Hij zag meteen of ik een drie voor wiskunde had gehaald of een 

negen. Wist heel goed wanneer hij wel wat en wanneer hij beter niks 

kon zeggen. Ad is rustiger, introverter, en dat zij samen een tennisschool 

begonnen (Approach, red.) was voor mij ideaal. Flip is heel verbaal en op 

het moment dat ik dacht ‘Flip doe even wat rustiger’ ging hij met Ad in 

zee, een perfecte samenwerking voor mij. 

Dus die trouw is belangrijker dan de vraag ‘is dit de beste trainer voor mij?’

In zekere zin wel ja. Er zijn collega proftennissers geweest die vonden dat 

ik eerder de overstap naar een andere coach had moeten maken. Maar 

ik voelde me er prettig bij en toen ik er klaar voor was, vijf jaar geleden, 

ben ik met Hugo Ekker gaan werken. Dat was natuurlijk een heel 

andere situatie, want Hugo kwam bij mij in dienst. Het is een beetje een 

verknipte relatie die een tennisprof met zijn coach heeft. Een prof betaalt 

een coach om hem te vertellen wat ‘ie moet doen. Met hem had ik mijn 

carrière graag willen eindigen, maar Hugo kreeg een goede aanbieding 

bij de tennisbond. Hij hikte net als ik wel tegen het vele reizen aan en 

heeft toen voor de bond gekozen. Vond ik erg jammer. Ik heb daarna 

geen coach meer genomen omdat ik iedereen aan hem spiegelde. 

Vanaf wanneer kon jij je financieel bedruipen?

Aan de winst in de World Youth Cup hield ik wel contracten over met 

kledingmerken. Vanaf mijn zeventiende hebben mijn ouders niet meer 

hoeven te betalen. [lachend] Dat hebben ze daarvoor dubbel moeten 

doen, heb ik later gehoord. Het is wel zo dat je aan het begin van je car-

rière vooral voor het geld Eredivisie speelt om een goed reisschema te 

kunnen maken.

Als tennisser in de top 100 verdien je best aardig, maar om een voorbeeld 

te geven, de vuistregel is dat de nummer 100 van de wereld jaarlijks 

ongeveer 100.000 euro aan prijzengeld verdient. Ik was aan Hugo Ekker 

aan onkosten en salaris 70.000 à 80.000 euro kwijt. Dan blijft er dus niet 

veel over.

Op de ATP-website kun je zien dat je relatief weinig ATP-wedstrijden hebt 

gespeeld in je loopbaan, 216 om precies te zijn. Sjeng Schalken speelde er 

bijvoorbeeld 555. Betekent dit dat je een groot deel van je carrière tussen het 

Challenger- en ATP-circuit hebt gehangen?

Absoluut. In 2003 en 2004 kon ik vrijwel alleen ATP-toernooien spelen, 

maar die andere jaren moest ik vaak kwalificatie spelen en me anders 

beperken tot Challengers.

Daarvan heb je er wel tien gewonnen. Welke overwinning was de mooiste?

Zonder meer Scheveningen. Ik speelde eerste rond tegen Fernando Gon-

zalez. Die was toen nog niet top 10 maar toch al wel aardig goed. Derde 

ronde tegen Adrian Voinea die top 30 gestaan heeft, halve finale tegen 

David Nalbandian en finale tegen Paul-Henri Mathieu. Dat is toch wel een 

aardig lijstje. [grappend] Ben ik uiteindelijk degene die niet in het lijstje 

thuis hoort, dat is dan wel weer lullig. Ik ben altijd graag een thuisspeler 

geweest.

Ja, want vrijwel alle hoogtepunten op je website zijn prestaties in Nederland 

geweest.

Ik heb lang gevochten tegen dat imago, maar dat is niet gelukt. Ik vond 

het altijd lekker om in Nederland te spelen. 

Je hebt finale Ahoy gehaald en twee keer finale Dutch Open. Zat er ooit 

winst in?

De eerste finale in de Dutch Open kwam out of the blue. Ik werd met een 

wildcard toegelaten en het toernooi was niet zo sterk. Ik won wel in de 

kwartfinale van Davydenko, die toen nog buiten de top 100 stond. Finale 

verloor ik in vier sets van Magnus Gustafsson, tiebreak in de derde set, 

dus dat was close. Finale Rotterdam was pijnlijk. Alles zat mee die week. 

Max Mirnyi won in de halve finale van Federer, die toen al de gedood-

verfde nummer 1 was. Ik speelde veel liever tegen Max dan tegen Roger, 

maar Max serveerde die week bizar goed. Ik kreeg één breakpoint in zijn 

eerste servicegame en die serveerde hij weg met een ace. Geen kans 

meer gehad. Finale Dutch Open 2003 tegen Nicolas Massu in diens beste 

tijd over best of five. Ik wist dat dat heel lastig zou worden.
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Wessels’ hoogste ranking is 71 geweest maar hij heeft wel een ATP-titel. 

Ik ben niet jaloers aangelegd maar met hem had ik graag willen ruilen. 

Wat is er mooier dan op het hoogste niveau een keer die beker omhoog 

te kunnen houden? 

En zo denkt Wessels er ook over?

Hij had liever meer prijzengeld gehad.

Hoe waren jouw ouders?

Mijn vader was fanatiek zonder echt te pushen. Mijn ouders moesten 

allebei hard werken om mijn training te kunnen betalen. Dat hield in dat 

als er op woensdagmiddag een kinderfeestje was, dat ik gewoon naar de 

training moest. Mijn moeder zei dan ‘ach hij kan toch wel een training 

overslaan’, maar dan zei mijn vader ‘niks ervan hij wil zo graag tennissen 

dus dan gaat ‘ie ook’. Mijn vader was altijd hard maar fair en mijn moe-

der vond altijd alles best. ‘Ach lieverd ga toch wat anders doen, het is zo 

hard allemaal’. Ik kan met recht zeggen als ik twee ouders als mijn moe-

der had gehad, dan had ik het niet gehaald en als ik twee ouders als mijn 

vader had gehad dan had ik op mijn zestiende een lange neus gemaakt. 

Mijn vader zat altijd met zijn hoofd te schudden als ik een fout maakte. 

Niks is erger voor een kind. Hij deed het ook op trainingen. Op mijn vijf-

tiende tijdens een privétraining deed hij het weer. ‘Nu heb ik er genoeg 

van zei ik tegen Flip’. Ik ben de kantine in gelopen en heb mijn vader 

mijn racket gegeven: ‘doe het zelf maar als je het zo goed weet’. Mijn 

vader had nog nooit getennist maar is de baan op gegaan en heeft een 

bal zo naar baan drie geslagen. Het is daarna wel veel minder geworden.

Op je website staat dat je winst op Hewitt in Stockholm in 2003 je mooiste 

overwinning was.

Hewitt was toen nummer 1 van de wereld. Ik won de eerste ronde van 

Vince Spadea, een goede overwinning. Hewitt was drie maanden gebles-

seerd geweest en kreeg een walkover in de eerste ronde. Dat was dus 

mijn kans. Plan was om het kort te houden, de one-two punch, en dat 

werkte perfect. Hewitt had moeite met mij en we lagen elkaar ook niet. 

Ik ben vrij netjes op de baan, maar hij was echt een pestventje. Corretja 

is hem bijna een keer te lijf gegaan in de kleedkamer omdat Hewitt bij 6-

0, 6-0 en 4-0 boos was dat hij één game verloor.

De reden dat ‘ie mij niet zo mocht was dat ik altijd het gevoel had dat 

Kim Clijsters mij wel leuk vond. Kim is echt een wereldwijf en als ik dan 

met haar stond te praten dan zag je Hewitt kijken van wat moet dat 

daar.

Overigens ook nog een keer van hem verloren, derde set tiebreak op 

Queen’s. 

Dus hij lag jou wel, maar wie lag jou absoluut niet?

David Ferrer, verschrikkelijk, zes keer tegen gespeeld, slechts één keer 

een setje gewonnen. Tegen Federer heb ik zes keer gespeeld, drie keer 

een set gewonnen, overigens wel voordat hij nummer 1 werd, maar ook 

drie keer een pak slaag.

Ik kan me een wedstrijd in de Davis Cup herinneren…

Ha, ik hoopte dat je die zou overslaan. Ik had drie overwinningen in 

de Davis Cup geboekt, op Ferrero, Prinosil en Nieminen en hoopte dat 

ik zou kunnen stunten tegen Federer. Daar zit trouwens wel een mooi 

verhaal aan vast. Ik mocht de muziek kiezen waarmee ik de baan op 

kwam en had gekozen voor M&M. Beat erin, helemaal goed. Maar ik 

werd in een uur en twintig minuten helemaal geslacht. De week erna 

speelde ik weer tegen hem in de kwartfinale van Marseille. Een kwartier 

voor de wedstrijd in de kleedkamer begint Roger opeens te lachen. Dus 

ik vroeg ‘waarom lach je nou’ en toen zei hij ‘dat nummer waarmee je 

vorige week opkwam, dat is mijn favoriete nummer’. Ik verloor destijds 

7-5 derde van hem. Er stond tien minuten op teletekst dat ik van hem 

gewonnen had, dus ik had 153 smsjes en die kon ik allemaal terugsturen 

dat het een foutje was.

Hoe was jij mentaal?

Ik ben altijd heel gelijkmatig geweest. Ik ben mentaal altijd wel sterk 

geweest en kon goed punt voor punt spelen. Dat is wel echt heel 

belangrijk, dat jij datgene doet waarmee je de meeste kans hebt om het 

punt te winnen. Dat als je tien keer zo speelt, dat je dan zeven keer het 

punt wint. 

In de tijd dat ik bij Jong Oranje trainde heb ik een gesprek gehad met 

sportpsycholoog Peter Blitz. Na een uurtje zei hij ‘Ga maar weg, er is niks 

mis met jou’. Later ben ik wel gaan mediteren en dat doe ik nog steeds. 

Maar [lachend] sindsdien is mijn ranking alleen maar achteruit gegaan.

Even serieus, zie je daar een relatie?

Nee, ik denk eerder dat ik teveel een realist ben. Mijn speelstijl is verre 

van ideaal. Toen ik top 50 haalde dacht ik ‘fuck hé toch maar gewoon 

top 50 gehaald’. Ik zag die andere jongens die daar in stonden en dacht 

‘veel hoger wordt wel heel erg lastig’. Er zijn gasten die hebben blind 

een doel. Dat heb ik nooit gehad. Tevredenheid is wat dat betreft heel 

gevaarlijk, is de grootste vijand van een topsporter.

Als je ranking vervolgens achteruit gaat, dan begint het reizen steeds 

zwaarder te worden. Het klinkt verwend maar na vijf keer heb je New 

York ook wel gezien en komt het toch neer op een hotel en een tennis-

baan. 

Misschien ben ik ook te sociaal geweest. Als Wessels ’s avonds om negen 

uur moest spelen, dan zat ik tot elf uur te kijken, ook als ik de volgende 

ochtend zelf moest spelen. Het was waarschijnlijk beter geweest om zelf 

goed te eten en op tijd naar bed te gaan.

Wat ga je nu doen?

Het is nog even zoeken. Ik wil in tennis blijven, het is mijn passie, mijn 

ding. Maar of ik een tennisschool ga beginnen of met een speler op pad 

ga, dat weet ik nu nog niet. Ik ben daarnaast een bedrijf begonnen met 

John van Lottum. We doen onder andere tennisclinics, erg leuk om te 

doen.

De komende tijd ga ik Thiemo de Bakker wat begeleiden. Ik kan hem 

zeker wegwijs maken in het circuit. Maar ik heb natuurlijk geen opleiding 

gehad om een kind van negen een forehand aan te leren, dus daar zal ik 

de opleidingen van de bond voor moeten volgen. Davis Cup lijkt me ook 

heel leuk, maar dat is meer iets voor de langere termijn, want we hebben 

nu een prima coach.

Peter Blitz zei ‘ga maar weg, er is 
niks mis met jou’
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Rafael Nadal gaf Federer een pak slaag 
op Roland Garros. Uit een analyse van de 
wedstrijd blijkt dat Federer weliswaar vaker 
de aanval koos dan voorgaande jaren, maar 
zonder overtuiging. De Spanjaard lijkt klaar 
om op Wimbledon zijn rivaal van de troon te 
stoten.

Tekst Bart Theelen, Marcel Crok, Henk Abbink

Foto’s Henk Abbink

De voortekenen waren al niet gunstig, maar dat Roger Federer zo’n pak 

slaag zou krijgen van Rafael Nadal hadden toch weinigen voor mogelijk 

gehouden. In de vorige drie edities van Roland Garros pakte Federer tel-

kens een set tegen Nadal, maar ditmaal had de Zwitser met 6-1, 6-3 en 

6-0 geen schijn van kans. Het was voor het eerst sinds 1999 dat Federer 

een set met 6-0 verloor (toen van Byron Black op Queen’s).

Vorig jaar won Federer zijn enige partij tegen Nadal op gravel, in de fina-

le van Hamburg. Dit jaar troffen de twee beste tennissers van de wereld 

elkaar weer in de finale van Hamburg. Federer leidde de eerste set met 

5-1 om de set alsnog met 7-5 te verliezen. In de tweede set verspeelde 

Federer opnieuw een voorsprong (5-2) maar wist hij de set toch te pak-

ken in een tiebreak. De derde was echter voor Nadal met 6-3. Ook in de 

finale van Monte Carlo wist Nadal in beide sets een achterstand onge-

daan te maken.

Op Roland Garros zelf leek Nadal vanaf de eerste ronde beter dan ooit 

tevoren. In zijn eerste vijf partijen verloor hij slechts 25 games en Novak 

Djokovic was de enige speler dit toernooi die een setpunt wist af te 

dwingen in zijn halve finale partij tegen Nadal. Federer was minder 

oppermachtig en verloor driemaal een set, tegen Montanes, Gonzalez en 

Monfils.

In een interview na de halve finales opende Federer de psychologische 

oorlogvoering. Hij liet weten dat hij in Monte Carlo en Hamburg er toch 

wel erg dichtbij was geweest. In een lang (en nogal onsamenhangend) 

relaas refereerde hij ook aan zijn verlies in de halve finale in Parijs in 

2005: ‘Ik had een breakmogelijkheid en als ik die benut had was het een 

vijfsetter geworden...’. Zo kent Nadal er echter ook nog wel een paar. 

Wie herinnert zich niet de twee breakpunten die Nadal had in de vijfde 

set op 2-2 in de Wimbledon finale van vorig jaar.

Misschien dat Federer met zijn boodschap vooral zichzelf en het publiek 

moed wilde inpraten. 

© Henk Abbink© Henk Abbink

FEDERER STRIJDLOOS TEN ONDER



Aanval
De grote vraag was natuurlijk in hoeverre Federer zijn tactiek ten opzich-

te van eerdere finales zou aanpassen. In voorgaande jaren concludeerden 

wij na de verloren finales in Parijs dat de Zwitser meer zou moeten aan-

vallen. Welnu, uit de statistieken blijkt dat hij dat gedaan heeft. Federer 

koos dit jaar vaker voor de aanval, namelijk in een op de drie punten 

(35%), terwijl dat in de drie vorige edities in een op de vier punten 

gebeurde (26%). Waar en waarom ging het dan toch zo dramatisch mis?

Kijk je naar de statistieken dan is het met de uitslag 1-6, 3-6, 0-6 niet 

verbazend dat alle statistieken negatiever zijn voor Federer dan andere 

jaren. Toch is het interessant om te kijken wat er nu slechter is gegaan 

bij Federer of beter bij Nadal. Zowel in de baselinerally als in aanvallend 

opzicht is Federer achteruitgegaan. De effectiviteit van de aanval is ech-

ter het meest teruggelopen.

In de vorige drie ontmoetingen in Parijs won Federer 67% van de pun-

ten waarin hij de aanval koos (naar het net ging of die intentie had). Dit 

jaar was zijn score in de aanval slechts 37%. Ook in de rally’s ging het 

minder. Won hij voorheen nog 42% (gemiddelde van de vorige drie con-

frontaties) van alle baselinerally’s, nu was dat nog maar 36%. De vermin-

derde efficiency in de aanval is dus de grootste boosdoener geweest.

Aanvallen doet Federer doorgaans vooral met zijn forehand. Het is 

dan ook niet vreemd dat vooral zijn aanvallende forehand (scorend en 

approach) het flink lieten afweten in vergelijking met vorige jaren. Dit 

gezegd hebbende is het ons, en niet alleen ons, maar ook Jan Siemerink 

en Marcella Mesker opgevallen dat Nadal nog harder en dwingender is 

gaan slaan. Kunnen we dit terugvinden in de analyse? Ja, in zekere zin 

wel. Nadal sloeg dit jaar 22% winners ten opzichte van 18% in de eerde-

re drie ontmoetingen. In vergelijking met eerdere partijen maakte Fede-

rer meer baselinefouten in zone 5 (39% t.o.v. 28%), het gebied meer 

dan 1,5 meter achter de baseline. Dit zou dus kunnen betekenen dat hij 

nog meer naar achter is gedrongen door de mokerslagen van Nadal dan 

andere jaren. Ook zijn aanvalsfouten maakt hij relatief vaker in zone 4 

dan in zone 3. Dit kan erop duiden dat Federer vaak geforceerd opliep 

omdat hij gewoon niet wist wat hij anders moest doen. Of dat hij dacht: 

“Ik moet wel risico nemen anders word ik weggeslagen.”

Mentaal
Dat brengt ons bij het mentale aspect van de wedstrijd. Voorgaande 

jaren concludeerden wij al dat Federer weinig geloof uitstraalt in een 

goede afloop. Ook dit jaar was dat al vroeg in de partij zichtbaar. Kun je 

dat terugvinden in statistieken? Moeilijk uiteraard, daarvoor zou je eigen-

lijk met de speler moeten praten. Toch valt er wel iets te zeggen over 

de motieven van Federer om aan te vallen. Het blijkt dat hij veel vaker 

(54%) aanvalt als hij achter staat in de game dan als hij voor staat (30%). 

Bij gelijke stand viel hij slechts in 8% van de punten aan. Wij denken dan 

ook dat Federer meestal de aanval kiest vanuit een negatieve keuze. Pas 

als hij het echt niet meer ziet zitten dan durft hij meer risico te nemen en 

kan hij energie vrij maken om aan te vallen. Bewust service volley spelen 

op het eerste punt in de game is er vrijwel niet bij. Vergelijk dat eens met 

spelers als Sampras, Edberg en Rafter, die ook op gravel vol overtuiging 

bleven aanvallen. 

Federer kan zich er echter niet toe zetten en wat vooral zo opmerkelijk is 

voor iemand van zijn statuur is dat er geen duidelijk alternatief strijdplan 

zichtbaar is. Het eerste jaar (2005, halve finale) was het duidelijk dat 

Federer Nadal een lesje wilde leren en dat hij hem wilde wegslaan. Dat 

mislukte en sindsdien is hij nooit meer met een duidelijk en vasthoudend 

strijdplan op de proppen gekomen. Het is halfslachtigheid troef en zon-

der overtuiging getuige ook de vele missers met zijn dropshot dit jaar.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat de credits vooral uit moeten gaan naar 

Nadal. De pas 22-jarige Spanjaard heeft nog nooit een wedstrijd verlo-

ren op Roland Garros en de afgelopen jaren verloor hij überhaupt maar 

tweemaal op gravel, vorig jaar van Federer en dit jaar door een blessure 

van Ferrero in Rome. 

Na Parijs won Nadal ook Queen’s door knappe overwinningen op Kar-

lovic, Roddick en Djokovic. Vorig jaar was Nadal er al heel dichtbij op 

Wimbledon. Je hoeft geen visionair te zijn om te voorspellen dat Nadal 

dit jaar Wimbledon kan gaan winnen en het jaar kan gaan eindigen als 

de nummer 1 van de wereld.

Attacking Winners & Errors of each stroke (2005-2007)
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Te zien zijn de percentages winners en fouten als Federer aanvalt (dus niet als percentage van alle gespeelde 
punten). In vergelijking met de drie eerdere ontmoetingen maakte Federer veel meer fouten met zijn forehand. 
Daarnaast gingen alle aanvallende backhands en forehanddropshots de mist in.

Federer koos de aanval vanuit een 
negatieve keuze

Attacking Winners & Errors of each stroke (2008)
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Je hebt jaren tenniservaring, als speler én 
als trainer of coach, je kent de regels van 
haver tot gort en bent goed in staat fouten 
te corrigeren. Maar hoe goed kun je deze 
kennis op je leerlingen overbrengen? Je 
hebt op een rijtje wat je wilt zeggen, maar 
weet je ook hoe je dat het effectiefst doet? 
Hieronder enkele veelgestelde vragen.

Tekst Serena Bates

Vertaling Janneke Hofman

Illustratie Peter Welleman

  

1.   Waarom hebben spelers moeite mij te verstaan, terwijl ik luid en 

duidelijk spreek?

Het is belangrijk dat je je woorden direct richt tot de persoon voor wie ze 

bestemd zijn. Praat niet over zijn of haar hoofd heen of naar de grond. 

Als je een bal langs de lijn wilt slaan, richt je hem immers ook niet cross.

Daarnaast is het belangrijk je mond echt te openen. Woorden kunnen 

een mond niet verlaten als deze niet geopend is. Als je denkt dat je je 

mond wijd opent, kijk dan eens in de spiegel. Je zult versteld staan hoe 

klein de opening is! 

Tennisspelers en coaches deinzen er niet voor terug de voor het spel 

benodigde spieren te trainen om hun prestaties te verbeteren. Maar 

slechts weinig mensen denken eraan de spieren te trainen die hen hel-

pen bij hun spraak. Je zou tong en lippen dagelijks moeten trainen. In 

het ideale geval doe je stemoefeningen, maar het stretchen van de lip-

pen en tong door gekke bekken te trekken, is eigenlijk ook al voldoende. 

Een slechte articulatie wordt bijna altijd veroorzaakt door luie spieren.

2.  Waarom lijken leerlingen mijn uitleg verkeerd te interpreteren?

Woorden zijn niet ons enige communicatiemiddel. Ook gezichtsuit-

drukkingen zijn bijvoorbeeld heel belangrijk. Kinderen vinden het vaak 

moeilijk puur op basis van woorden te begrijpen of we serieus, boos of 

gefrustreerd zijn of dat we een grapje maken. Ze hebben vaak nog geen 

besef van stemnuances die de betekenis van wat we zeggen kunnen 

veranderen. Daarom is het belangrijk dat mensen je gezicht kunnen zien, 

zodat ze weten of je lacht of boos kijkt. Kijk je leerlingen dus aan wan-

neer je tegen ze praat en kijk naar hen als ze tegen jou praten.

3.   Waarom nemen mensen tennisles, als ze toch niet luisteren naar 

mijn aanwijzingen?

Wanneer je tennissers corrigeert, probeer het dan niet ten overstaan van 

anderen te doen. Verzeker je ervan dat een leerling tijd heeft om naar 

je te luisteren; wacht er niet mee tot het einde van de les, als de leer-

ling zich klaarmaakt om te gaan. Zorg er ook voor dat je tijd hebt om 

compleet te zijn, inclusief gelegenheid tot vragen stellen. Als je moet 

haasten, kunnen er gemakkelijk misverstanden ontstaan. Beperk je bij 

het introduceren van nieuwe inzichten, tot één onderwerp per keer om 

verwarring te voorkomen. Denk eraan ook iets positiefs te zeggen; het is 

je taak tennissers te motiveren. Als je hen het gevoel geeft dat ze falen, 

komen ze misschien niet meer terug. Wees je er ook van bewust dat een 

leerling (gefundeerde) correcties nodig heeft en geen kritiek omdat jij 

toevallig een slechte dag hebt!

4.   Soms struikel ik over mijn woorden als ik praat. Hoe kan ik dat 

voorkomen?

Praat niet te snel. Dit gebeurt wanneer je hersens proberen je sneller te 

laten praten dan fysiek mogelijk is. Vertraag je gedachtestroom. Ook 

door je mond wijd open te doen, help je je tempo te verlagen. Neem 

een pauze na iedere zin. Dit geeft toehoorders de tijd te verwerken wat 

je gezegd hebt; misschien willen ze lachen om een grapje of hebben ze 

gewoon een moment nodig om na te denken. Het geeft jou de tijd om 

op adem te komen en na te denken over wat je verder zult zeggen. Als 

je net een punt gewonnen hebt tijdens een tenniswedstrijd, stop je ook 

om op adem te komen, applaus te ontvangen en jezelf klaar te maken 

voor het volgende punt. Dezelfde techniek is van toepassing op spreken 

in het openbaar.

5.  Waarom heb ik een schorre stem aan het eind van de dag?

Dit gebeurt meestal als we in grote ruimtes spreken. Veel mensen zijn 

bang om hard te praten. Maar hoe groter de hal, hoe meer adem en 

energie nodig zijn om je stem te ondersteunen. Hoe luider we spreken, 

hoe meer nadruk we moeten leggen op de klinkers; we moeten onze 

mond openen om die vocalen tot hun recht te laten komen. Denk eraan 

dat je een woord altijd volledig uitspreekt, kap het niet af. Hoe soepeler 

je lippen en tong zijn, hoe duidelijker je spraak zal zijn, zodat je schreeu-

wen kunt vermijden. Een goede ademhaling (zoals hieronder beschre-

ven) kan daarbij helpen.

6.   Waarom raak ik buiten adem en krijg ik een droge mond als ik 

voor een groep spreek?

Om te praten moet je (vrij) kunnen ademen. Een lange zin vergt meer 

adem dan een korte, zoals een lange rally meer energie kost dan een 

korte. Als mensen wordt gevraagd iets te zeggen, is het eerste dat veel 

mensen doen hun schouders optrekken. Dit is een paniekreactie. Probeer 

hem te vermijden; door je schouders op te trekken zet je de bovenste vijf 

ribben vast en veroorzaak je niets dan spanning in je nek en op den duur 

ook in je keel. Als je zonder die spanning ademhaalt, trekken de intercos-

DUIDELIJK ZIJN IS MEER DAN HARD PRATENDUIDELIJK ZIJN IS MEER DAN 

Je zou tong en lippen dagelijks 
moeten trainen

DUIDELIJK ZIJN IS MEER DAN 
Waarom spelers jou niet altijd begrijpen
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tale spieren (die zich tussen de ribben 

bevinden) de ribben omhoog en naar 

buiten, zodat de longen zich met lucht 

kunnen vullen. Tegelijkertijd wordt 

het middenrif naar beneden geduwd. 

Zodra je de ingeademde lucht gebruikt 

om te praten, keert het middenrif 

terug naar zijn normale positie, evenals 

je ribbenkast. Inademen door de neus 

kan het hijgende geluid voorkomen 

dat sommige mensen maken wanneer 

ze nerveus zijn.

Om een droge mond tegen te gaan, 

kun je proberen te lachen terwijl je 

praat. Dit ontspant de mondspieren en 

brengt de speekselvorming op gang.

7.   Sommige leerlingen lijken telkens 

opnieuw dezelfde vraag te 

stellen. Hoe komt dat?

Misschien luister je niet goed naar de 

vraag. Het is erg verleidelijk te denken dat 

je weet wat mensen gaan zeggen en vervol-

gens je gedachten de vrije loop te laten (en 

dus niet meer op te letten). Om een bal te kun-

nen slaan, moet je hem ook eerst op je af zien komen. Als je iemand een 

intelligent antwoord wilt geven, moet je luisteren naar wat hij of zij zegt. 

Kinderen zijn vaak bang om vragen te stellen aan hun leraar, dus áls ze 

er een stellen, heb dan de beleefdheid ernaar te luisteren! Misschien kost 

het hun wat tijd om duidelijk te maken wat ze bedoelen, maar probeer 

hen niet te onderbreken.

8.   Waarom is het van belang dat ik goed met de ouders van 

leerlingen overweg kan?

Als je een succesvolle relatie met een leerling wilt opbouwen, moet je 

ervoor zorgen dat de ouders je vertrouwen. Onthoud wat zij zeggen en 

wat ze van je verwachten. Als je het oneens bent met hun doelstellingen, 

praat dan met ze. Als je hun visie negeert en de indruk wekt dat jij of 

jouw tennisschool belangrijker zijn dan de leerling, zal je populariteit niet 

lang standhouden.

Wanneer de ouders vragen stellen, houd je antwoorden dan kort en 

eenvoudig maar beperk je niet tot ‘ja’ of ‘nee’, want dat geeft de indruk 

dat je geen tijd aan hen wilt besteden. Zorg dat je naar de ouders (en 

hun kind) luistert als ze met een probleem naar je toe komen. Wanneer 

het hele gezin erbij betrokken is, kan het de prestaties van jouw leerling 

beïnvloeden. Misschien kun je de ouders niet helpen, maar je zou ze in 

contact kunnen brengen met iemand die dat wel kan.

9.  Hoe kan ik mijn leerlingen het best motiveren?

Moedig tennissers altijd aan. Zorg dat je opgewekt klinkt, zelfs op dagen 

waarop je zelf wat minder lekker in je vel zit. Laat leerlingen (vooral 

jonge, onervaren spelers) nooit naar huis gaan met het gevoel dat ze 

mislukt zijn. Het is jouw doel hen een ‘winnaarsgevoel’ te geven. Het 

verschil tussen winnaars en verliezers is vaak slechts een kwestie van 

(zelf-)vertrouwen. Wanneer je als tennisleraar verkeerd begrepen wordt, 

is het uiteindelijk je eigen schuld. Er zijn slechte leraren, maar erg weinig 

slechte leerlingen! 

Maak voor jezelf eerst duidelijk wat je precies wilt zeggen. Oefen daar-

bij hardop. Veel mensen denken dat ze hun spreekvaardigheid kunnen 

bevorderen door er alleen maar over te lezen. Maar je zou een kind toch 

ook niet aanraden zijn of haar service te verbeteren door er simpelweg 

over te lezen. De enige manier om vertrouwd te raken met spreken in 

het openbaar is het te doen! Wees niet bang voor je eigen stemgeluid en 

probeer niet als iemand anders te klinken. Geniet van het praten en laat 

je enthousiasme meespreken.

DUIDELIJK ZIJN IS MEER DAN HARD PRATENHARD PRATEN

Wees niet bang voor je eigen 
stemgeluid

HARD PRATEN





19

Nick Bollettieri is de legendarische coach die het concept “tennis 

academy” meer dan dertig jaar geleden uitvond. Hij heeft duizenden 

talenten onder zijn hoede gehad, onder wie een aantal grote 

kampioenen uit de tennisgeschiedenis zoals Andre Agassi, Tommy 

Haas, Jim Courier, Monica Seles, Boris Becker en Maria Sharapova. 

De IMG Bollettieri Academy is  gevestigd in Bradenton, Florida.

Het moderne powertennis is gericht op energie-

besparing; punten worden in kortere tijd beslist 

op basis van minder slagen. Als tegenhanger 

daarvan vraagt een spelvorm die uitgaat van stra-

tegische principes, zoals serve and volley, om meer 

geduld. Volgens mij heeft de geleidelijke verdwij-

ning van serve and volley in het moderne tennis 

verschillende oorzaken; de tijd en het doorzet-

tingsvermogen die vereist zijn om de strategie te 

leren beheersen, veranderingen in het materiaal, 

verbetering van de fysieke capaciteiten van de 

spelers en de behoefte aan glamour.

Het is geen geheim dat de Amerikaanse cultuur 

houdt van directe behoeftebevrediging; fastfood, 

snel internet, pinautomaten, digitale fotografie, 

videospelletjes, hogesnelheidstreinen, diepvries-

maaltijden enzovoort. Het vraagt allemaal weinig 

energie voor een onmiddellijk resultaat. Op sport-

gebied ligt het niet anders. We kiezen als vanzelf-

sprekend de weg van de minste weerstand. 

Tot de grote serve and volleyspelers horen top-

pers als Pat Rafter, Stefan Edberg, Boris Becker, 

Max Mirnyi, Jonas Björkman, Taylor Dent, Martina 

Navratilova, Jana Novotna en – soms – Justine 

Henin. Wie de serve and volleystrategie beheerst, 

kan het meest effectieve tenniswapen aan zijn 

arsenaal toevoegen. Waarom is deze speelstijl dan 

toch het lot van de ouderwetse, zelf bereide maal-

tijd beschoren? Het antwoord is simpel: omdat 

het tijd en een heleboel moeite kost het gewenste 

resultaat te bereiken.

Pats-boem
Geen generatie is verslaafder aan directe behoef-

tebevrediging dan de huidige jeugd. Het is dan 

ook te begrijpen dat een jonge speler de onmid-

dellijke beloning van een weergaloze forehand 

verkiest boven jarenlang slijpen aan zijn serve and 

volleyvaardigheden. Zoals de bovengenoemde 

spelers prachtig aantoonden, kan serve and volley 

een dodelijk en spelbepalend wapen zijn. Maar 

zonder perfecte uitvoering, kan de wapenhouder 

ook gemakkelijk zijn eigen slachtoffer worden.

Ten tijde van de houten rackets was serve and 

volley cruciaal voor spelers als Laver, McEnroe, 

Navratilova en Shriver. Rallies duurden langer, 

passeerslagen gingen langzamer en een pats-

boem aanpak kon daartussen veel verschil maken. 

Tegenwoordig, met de koolstof rackets met fancy 

namen als O3, K Factor, Aero Storm en Hyper 

Hammer, ligt de serve and volleystrategie zwaar 

onder vuur.

Het zijn natuurlijk niet alleen de rackets die krach-

tiger geworden zijn. De spelers zelf zijn dat ook. 

De huidige professionals zijn veel beter in vorm, 

onze kennis van fitness groeit met de dag, evenals 

onze vooruitstrevende trainingsmethoden. Hulk-

achtige baseline slagen suizen zo snel voorbij dat 

alleen Hawk-Eye kan registreren of ze binnen of 

buiten de lijn eindigen. Toeschouwers verlaten 

wedstrijden met een whiplash, alleen maar omdat 

ze de punten probeerden te volgen. In deze 

razendsnelle krachtpatsercultuur doet het onnozel 

aan over strategie te beginnen.

Toch doe ik dat, want bij ieder lichaam past een 

speelstijl. Het is doodzonde dat veel lange, water-

vlugge atleten die uitermate geschikt zijn voor de 

serve and volleymethode, in het huidige tennis 

aan de baseline genageld blijven. Voor mij, en veel 

andere oudgediende fans van de sport, is het nog 

altijd een genot om te kijken naar serve and vol-

leyers als Max Mirnyi, John Isner, Jonas Björkman 

en Ivo Karlovic, die de waardevolle traditie van het 

uitblinken in strategisch spel in ere houden.

Voor het grote publiek zijn serve and volleyers 

echter minder onderhoudend of sensationeel om 

KRACHTPATSERCULTUUR 
VERDRINGT KLASSIEK WAPEN
Steeds minder spelers beheersen de kunst van de serve and 
volleystrategie. Het past niet meer bij de huidige voorkeur 
voor kracht en snelheid. Nick Bollettieri betreurt dat, want er 
zijn nog altijd genoeg spelers met een perfecte aanleg voor 
de klassieker onder de tenniswapens.

Tekst Nick Bollettieri    Vertaling Janneke Hofman    Foto Henk Abbink

naar te kijken dan de power players. Voor fans is 

het geweldig om een speler als Andy Roddick 

recordbrekend te zien serveren en forehand win-

ners langs de lijn te zien smashen. Kinderen die 

dromen van een tenniscarrière, hopen vaak dit 

sensationele niveau te kunnen evenaren… zo snel 

als menselijkerwijs mogelijk is.

Zelfs de vaardigste spelers hebben daarentegen 

minimaal tot hun twintigste de tijd nodig om 

een effectieve serve and volleyer te worden. Als 

jonge spelers op hun zeventiende, achttiende jaar 

geconfronteerd worden met de ITF junior ran-

kings en de kans op toelating tot een college, kie-

zen ze vaak voor de route die hen op jonge leef-

tijd de meeste winst oplevert. En dat is, natuurlijk, 

de power game.

De gedachte aan tennis zonder een paar echt 

goede serve and volleyers, doet me verdriet. 

Maar ik begrijp wel waarom ze zo zeldzaam zijn 

geworden. In het selecteren van en werken met 

jonge mensen, ben ik altijd op zoek naar de com-

binatie van vaardigheden die een jonge speler tot 

een groot serve and volleyer zou kunnen maken. 

Wanneer ik erin slaag hen en hun ouders te over-

tuigen van de voordelen van die vaardigheden, 

dan begint het ware werk pas. Maar voor mij – en 

hopelijk ook voor hen – is het die moeite meer 

dan waard.

Djokovic staat klaar voor een volley tijdens het 
SonyEricsson Open 2007 © Henk Abbink
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Na een niet afgeronde studie aan de Militaire Aca-

demie in Breda koos Arjen Knulst voor het trainers-

vak via een collega bij TV Bakkershaag in Renkum. 

Hij belandde echter op een dood spoor bij de club 

waar hij jaren met plezier als hoofdtrainer op de 

baan had gestaan. Eigenlijk wilde Bakkershaag van 

hem af ‘en toen was daar opeens de lokale tennis-

goeroe Aad Zwaan die voor me in de bres sprong’, 

vertelt Knulst. ‘Zwaan maakte me duidelijk dat er 

een motivatieprobleem was dat mede werd ver-

oorzaakt door de club. Hij is me toen gaan bege-

leiden en heeft me van dichtbij kennis laten maken 

met rolstoeltennis.’ 

Knulst kende Zwaan al uit zijn eigen juniorentijd uit 

het regionale tenniscircuit. Door het contact met 

Zwaan raakte Knulst weer gemotiveerd en tegen-

woordig staat hij tien uur per week met rollers op 

de baan. ‘Ik ben zo dankbaar dat Aad mij al die tijd 

stage liet lopen aan zijn zijde en mij ook steeds als 

zijn gelijke heeft behandeld. Hij heeft mij daarmee 

omhoog getrokken. Een betere ‘stageplek’ had 

ik niet kunnen vinden, want Aad deelt zijn kennis 

met iedereen die interesse toont. Hij heeft mij laten 

zien dat je altijd aan jezelf moet blijven werken en 

nieuwe uitdagingen moet zoeken. Ik heb in het 

rolstoeltennis die nieuwe uitdaging gevonden. Een 

uitdaging die mij ook nieuwe impulsen voor het 

valide tennis geeft.’

Knulst is hoofdtrainer gebleven bij TV Bakkershaag 

in Renkum. Hij bracht binnen de vereniging de 

integratie van valide en rolstoeltennis tot stand. 

Het is de bedoeling dat lokale rollers, die om de 

hoek bij Zwaan trainen, lid worden van de buiten-

vereniging. Deze integratie heeft al drie rollers als 

lid naar Bakkershaag gebracht. 

Aangespoord door Zwaan volgde Knulst de Appli-

catie Cursus rolstoeltennis en haalde zijn B-licentie. 

Zijn scriptie ging over de relatie tussen de handi-

cap en de servicebeweging bij toprolstoeltennis-

sers. Waarom alleen bij toprollers? ‘Omdat mijn 

docent Frank van Fraayenhoven dat aanraadde. Dit 

niveau sluit beter aan bij de B- opleiding.’ In zijn 

Vlnr.: Bondscoach Aad Zwaan, topper Ronald Vink en Arjen Knulst tijdens Roland Garros © Korie Homan

Arjen Knulst (39) belandde drie jaar geleden als trainer 

in het valide tennis op een dood spoor. De motivatie was 

weg. Rolstoeltennis gaf hem vervolgens een nieuwe impuls. 

Met hernieuwde ambities rondde hij de B-opleiding af 

met een scriptie over rolstoeltennis. Als herboren trainer 

combineert Knulst nu zijn trainerschap in het valide tennis met 

rolstoeltennis.

Tekst Henk Abbink   

Foto’s Korie Homan, Ad Anker

Carrière Knulst rolt weer

Rolstoeltennis zou een vast onderdeel 
van de A-, B- en C-opleiding moeten zijn
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Redactie en foto’s Henk Abbink

scriptie doet Knulst de aanbeveling dat rolstoel-

tennis een vast onderdeel van zowel de A-, B- als 

C-opleiding zou moeten zijn. 

De servicebewegingen die hij in zijn scriptie 

beschrijft zijn gerelateerd aan verschillende han-

dicaps, die van een amputaat, een speler met een 

dwarslaesie en spina bifida. Bij een dwarslaesie is 

er een breuk in het ruggenmerg waardoor zenu-

wen uitvallen. Hierdoor ontstaat een verlamming 

van benen en bij hogere letsels ook van de armen 

of zelfs van de ademhalingsspieren. Spina bifida 

of ‘open rug’ is een aangeboren afwijking die 

het gevolg is van een ontwikkelingsstoornis van 

ruggenmerg en wervelkolom. De Nederlandse 

toppers die hij bestudeerde waren Ronald Vink 

(amputaat), Eric Stuurman (dwarslaesie) en Maikel 

Scheffers (spina bifida). 

Richting top
Knulst is graag bezig met de top en subtop en 

heeft daar ook alle mogelijkheden toe, omdat hij 

tijdens afwezigheid van Zwaan de privétrainingen 

overneemt van een aantal spelers uit de jeugdse-

lectie. Hij heeft echter net zo veel plezier in het 

trainen van subtoppers als beginners en vertelt 

enthousiast over drie geheel verschillende leer-

lingen die hij privélessen geeft en elk een andere 

handicap hebben. ‘Ik train een jongeman van 

21, Jeroen te Dorsthorst, die vanwege leukemie 

chemotherapie moest ondergaan. Door de kuren 

werd zijn weefsel aangetast en ondanks dat hij wel 

kan lopen, raakt hij door die aantasting erg snel 

vermoeid. Oud rolstoeltopper Dick Eikenaar, die 

ook internationaal speelde, wilde na anderhalf jaar 

pauze weer aan de gang en met hem ben ik nu 

een jaar bezig. En dan heb ik de 11-jarige Carlos 

Anker die nog nooit een tennisbal had geslagen 

toen hij bij mij kwam.’

Jeroen te Dorsthorst tennist pas drie jaar en sinds 

een jaar bij Knulst. In het begin was hij vooral met 

hem bezig als elke andere trainer in het valide 

tennis. ‘Jeroens mobiliteit was namelijk redelijk en 

daarom ben ik pas later gaan werken aan bijvoor-

beeld de juiste stand van zijn stoel.’

Dick Eigenaar lijdt aan een spierziekte. ‘De ziekte 

is nu stabiel maar hij mist kracht. Dick moet dus 

veel kracht uit zijn racket kunnen halen en daar 

trainen we op.’

De 11-jarige Carlos Anker tenslotte is een begin-

ner met veel talent. ‘Zijn handicap is dat hij geen 

scheenbenen heeft en als zodanig alleen met 

beugels kan staan. Maar in eerste instantie interes-

seert de handicap van een speler mij niet, want ik 

wil juist zien wat een speler wel kan. Zo begin je 

fris en kom je op natuurlijke wijze terecht bij wat 

de aandachtsgebieden moeten zijn.’

Bij Carlos was Knulst vooral bezig met mobiliteit 

en niet zo zeer de slagen. ‘Ik liet hem wel vanaf 

les één met een racket in zijn hand zich leren 

voortbewegen, zodat hij op natuurlijke wijze 

zijn mobiliteitsgrenzen leerde kennen en kon 

verbeteren. Ik zie het als mijn taak Carlos uit te 

De 11-jarige Carlos Anker krijgt instructie van Arjen Knulst 
© Ad Anker

dagen. Geen drills dus, maar ik ben juist meteen 

met rally’s begonnen, omdat hij zo oplossingen 

vindt hoe hij zich het best naar een bal toe 

beweegt.’ Knulst begon met rally’s in het miniveld, 

daarna driekwart en na de zesde training al 

vanaf de baseline. Hij liet Carlos in het begin ook 

gewoon zelf slaan en pas na een slagenanalyse 

werd er aan zijn greep gewerkt en hoe hij zich 

met het racket en de stoel moet voortbewegen. 

Zijn voorlopige keuze is met de racketgreep op de 

hoepel van de stoel. 

De 11-jarige Carlos neemt de bal het liefst al na 

de eerste stuit. ‘Agressie en initiatief en de bal 

snel nemen wordt in het top rolstoeltennis steeds 

belangrijker. Het is daarom bijzonder en leuk dat 

Carlos al vanaf de eerste les vaak slechts één stuit 

gebruikt. Voor veel rollers is het natuurlijk om na 

een kortere bal terug te rollen naar de baseline. 

Carlos ging meteen uit zichzelf en op geheel 

natuurlijke wijze na een korte bal richting het net. 

Zonder dat ik hem enige instructie had gegeven 

over het naar het net komen.’ 

Met Carlos’ ambities zit het ook goed. Kijkend naar 

de toptrainingen vertrouwt hij zijn trainer toe: ‘Dat 

wil ik ook kunnen en doen!’

De ambitie van Knulst is om minimaal de helft van 

zijn tijd met rolstoeltennis bezig te zijn. Hij gaat 

ook zijn C-licentie halen omdat hij zich ook meer 

en meer met top rolstoeltennis wil bezighouden. 

‘Op termijn wil ik een bijdrage kunnen leveren 

aan het top rolstoeltennis en hoop ik ook iets te 

kunnen betekenen in het team van de nieuwe 

bondscoach, Marc Kalkman, die na de Olympische 

Spelen het stokje overneemt van Aad Zwaan.’

In een nieuwe reeks artikelen behandelen we 

Nederlandse of Vlaamse trainers en coaches die 

met rollers werken. Hoe gaan ze in de trainingen 

om met de specifieke handicap van spelers? Werk 

je zelf met rollers (op recreatief of prestatief niveau) 

en wil je meewerken, neem dan contact op met 

abbink@tennisencoach.nl

Ik wil juist eerst zien 
wat een speler wel kan



Drie World Team Cups voor Nederland
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De voltallige Nederlandse delegatie o.l.v. bondscoach Aad Zwaan in feeststemming © Korie Homan

Meer dan vierhonderd rollers in 34 landenteams 

streden in het Italiaanse Cremona om de prestigi-

euze Invacare World Team Cup. Onze damesrol-

lers veroverden de 21e World Team Cup titel voor 

Nederland. Het Nederlandse Quad team nam 

revanche voor het verlies in de finale vorig jaar 

tegen Amerika. De Nederlandse junioren waren te 

sterk voor Engeland en wonnen een vierde junior-

titel voor Nederland. Bij de heren werd Nederland 

verassend in de halve finale uitgeschakeld door de 

uiteindelijke toernooiwinnaar Zweden.

Het Nederlandse damesteam was in de finale met 

2-0 veel te sterk voor de Franse dames. Esther 

Vergeer won van ‘s werelds nummer 5, Florence 

Gravellier, met 6-1 6-3 en Korie Homan verloor 

geen game van Arlette Racineux. Homan was zeer 

tevreden met haar spel: ‘Ik speelde een goede 

wedstrijd, maakte weinig fouten en serveerde 

goed de hoeken in waardoor ik het Arlette moei-

lijk maakte.’ 

Vergeer gebruikte de wedstrijden als voorberei-

ding op de Paralympische Spelen en was blij dat 

ze in de game breaks bonds- en privécoach Aad 

Zwaan aan haar zijde had: ‘Hij maakte me steeds 

weer attent op wat ik kon verbeteren en daardoor 

probeerde ik verschillende tactieken die ik nor-

maal te riskant had gevonden en niet had durven 

uitproberen.’

Bas van Erp en Dorie Timmermans-Van Hall ver-

sloegen in de Quad finale de Amerikanen David 

Wagner en Nick Taylor met 2-1. Na de laatste vier 

jaar twee keer als tweede geëindigd te zijn, kon 

het Nederlandse duo via het beslissende dub-

belspel de titel binnenslepen. Van Erp verloor zijn 

single van de nummer 1 op de wereldranglijks, 

Wagner, maar Timmermans-Van Hall bracht de 

stand in balans door nummer 3 op de lijst, Taylor, 

te verslaan. 

De Junior World Team Cup werd met 2-0 gewon-

nen door Sven Jonker en Tom Egberink. Jonker 

had aan een break in beide sets genoeg om 

van Andrew Lapthorne te winnen (7-5 6-3) en 

Egberink was met 6-2 6-3 te sterk voor Philip 

Cochrane, ook al vond hij zelf dat hij niet zijn 

beste tennis speelde.

Queen Esther
De onverwoestbare ‘combinatie van de Roger 

Federer en Justine Henin van het rolstoeltennis’, 

Esther Vergeer, werd voor de achtste keer op rij 

gekroond als de absolute nummer 1 van de wereld. 

De 26-jarige Vergeer is nog steeds ongeslagen en 

heeft sinds januari 2003 een winning streak van 326 

gewonnen partijen. Ze verloor in haar hele carrière 

slechts 25 partijen. Esther was de eerste vrouw die 

de rolstoeltennis Grand Slam van vier Super Series 

won. Ze won in 2007 vijftien single titels, twaalf 

dubbeltitels samen met Jiske Griffioen en met het 
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Esther Vergeer tijdens de World Team 
Cup in Cremona © Korie Homan

Nederlandse damesteam won ze de World Team 

Cup. 

Bij de heren werd de Japanner Shingo Kunieda 

de eerste speler uit Azië die zich ITF Wereld Nr. 

1 mag noemen. De 23-jarige Kunieda was vorig 

jaar de eerste man die, net als Vergeer, de Super 

Series Grand Slam won. Hij verzamelde vorig jaar 

acht single en acht dubbeltitels en leidde het 

Japanse team naar de World Team Cup overwin-

ning van 2007.



23

Tekst Roy Hartsuiker

Foto Elly Appel

‘De coach van Michigan State University vroeg 

mij om als vrijwilliger te helpen bij het heren-

team. Pas daarna ben ik als assistent dames-

coach in dienst gekomen van de universiteit en 

ben daar tien jaar gebleven.’

Elly Appel kwam midden jaren tachtig aan het 

eind van haar carrière als profspeelster. Naast 

vele Nederlandse kampioenschappen bracht 

die carrière haar de hele wereld over: langs 

alle Grand Slamtoernooien en veel damestoer-

nooien op alle continenten. Ze haalde in de 

jaren tachtig zowel haar A, B als C-diploma en 

ging lesgeven bij Popeye Goldstar in Amster-

dam. Daarna volgden jaren bij het eveneens 

Amsterdamse Macabbi Tennis. Via de Adidas 

Tennisschool (Goldstar) begeleidde ze een 

groep talentvolle jeugd naar Roland Garros, 

ter voorbereiding op de Federation Cup. Ook 

reisde ze naar Engeland als coach van het toen-

malige Fed-Cupteam.

‘Ik had nog jaren kunnen coachen. Zeker de 

Nederlandse top is een grote uitdaging,’ vertelt 

Appel. ‘Wie weet kom ik ooit terug om onze 

jeugd naar de top te brengen. Maar ik heb er 

bewust voor gekozen naar Amerika te vertrek-

ken; ik zocht nieuwe energie en had daar een 

andere omgeving voor nodig. Ik had geen 

opstapjes of nauwe contacten in de VS. Maar 

net op het moment dat ik daar gewoon voor 

mijn plezier ergens een balletje stond te slaan, 

was ook de headcoach van de universiteit ter 

plekke. Maar ja, ik had alleen nog maar een 

toeristenvisum en mocht niet officieel aan het 

werk. Daarom ben ik als volunteer aan de slag 

gegaan. Dat was het eerste stapje.’

Dit is gelijk het advies dat ze wil meegeven 

aan alle talentvolle trainers die het in Amerika 

willen proberen: ‘Een werkvergunning krijg je 

hier niet zomaar, die moet je echt verdienen. 

Je moet bewijzen wat je kunt en als ze daarvan 

eenmaal overtuigd zijn, wil de universiteit wel 

helpen bij de aanvraag van een verblijfsvergun-

ning. Dus bied je aan, laat zien wat je kunt en 

ga als vrijwilliger aan de slag.’

Dan nog is het natuurlijk de vraag of het lukt. 

Appel had het voordeel dat ze als profes-

sional al meerdere malen in Amerika te zien 

was geweest. Ze kon een staat van dienst 

overleggen die ook in Amerika indrukwekkend 

genoemd mag worden.

Inmiddels is ze gestopt bij de universiteit. Ze 

kreeg er een aanbod om headcoach te wor-

den, maar heeft dat afgeslagen. Appel: ‘Daar 

komt zoveel administratief kantoorwerk bij kij-

ken, dat wilde ik niet.’ Ze blijft kiezen voor een 

bestaan op de baan en niet ernaast. 

Ze kon wel doorgaan met privétraining geven, 

heeft een jeugdtalent begeleid langs de com-

plete Amerikaanse jeugdtoer en heeft een stel 

talentvolle juniors voorbereid op een universi-

teitsplek.

Bovendien is ze zelf al die tijd nog op het 

hoogst mogelijke niveau blijven spelen. Ze is 

nu vier keer wereldkampioene veteranen in 

haar leeftijdscategorie. Het laatste halfjaar was 

even lastig, omdat ze moest revalideren van 

een paar gebroken ribben. ‘Maar het gaat nu 

langzaam de goede kant op. Ik heb alweer 

even op de baan gestaan,’ zegt ze. 

Appel woont in Virginia en kijkt daar nu rustig 

om zich heen wat ze verder gaat doen. Dat het 

met tennissen te maken zal hebben, blijft een 

ding wat zeker is.

Nederlandse tennisleraren kom je over de hele wereld 
tegen. De rubriek ‘Buiten de lijnen’ geeft een beeld van de 
internationale mogelijkheden die er zijn voor de leraar die 
van avontuur houdt en zijn kijk op tennis wil overbrengen in 
een andere cultuur of omgeving. De voormalig Nederlands 
kampioene en viervoudig wereldkampioene bij de veteranen 
Elly Appel (55) zit al ruim tien jaar in de Verenigde Staten.

Eerst bewijzen 
wat je kunt

BUITEN DE LIJNEN

Elly Appel op het gras van Perth, Australië (april 2005)

‘Ik zocht nieuwe energie en had daar 
een andere omgeving voor nodig’
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VNT-nieuws

De Vereniging van Nederlandse Tennisleraren is de oudste sportvakorganisatie van Nederland (opgericht in 1929).

Directeur Corrie Hendriks
Medewerker Anette Skraastad
Bestuur Pons-Jan Vermeer (voorzitter), 
Coert Verdoorn (secretaris), Albert Wasmus 
(penningmeester), Karen van Drimmelen, 
Tom Verhoeven en Dignus van de Vijver.

Doel van de VNT Het doel van de 
vereniging is een band te vormen tussen 
alle in Nederland door de KNLTB bevoegd 
verklaarde tennisleraren, hun belangen 
zoveel mogelijk te behartigen en het 
tennisonderricht op een zo hoog mogelijk 
peil te brengen.

Bezoekadres (op afspraak) voor uitleen 
boeken, video’s en dvd’s:
Stuyvesantplein 19a, 2593 EK Den Haag

Postadres Postbus 93259, 2509 AG 
Den Haag

Emailadres, website en telefoonnummer
Telefoon: (070) 3859001
E-mail: vnt@tennisleraren.nl 
Website: www.tennisleraren.nl

Bereikbaarheid van het VNT-kantoor
Het kantoor is iedere werkdag telefonisch 
bereikbaar van 10.00 tot 14.00 uur.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient 
altijd aangetekend en vóór 1 december te 
geschieden, conform artikel 10.3 van het 
Huishoudelijk Reglement van de VNT. Een 
niet aangetekende brief kan ook en wordt per 
omgaande bevestigd.

Contributie 2008
Soort lid bedrag
A- B- en C-licentiehouders  €  145,–
Kandidaat leden en in 
het buitenland wonenden  €  80,–
Echtparen / Samenwonenden  €  190,–
Leden van 55 tot 65 jaar €  95,–

Adreswijziging
Stuur adreswijzigingen naar: 
VNT, Postbus 93259, 2509 AG Den Haag. 

Arbeidsbemiddeling
Het kantoor verleent ook arbeids-
bemiddeling: leden die werk zoeken, 
kunnen op de zogeheten werk-
bemiddelings lijst geplaatst worden. 
Meer informatie op www.tennisleraren.nl

Belangrijke data
6 & 7 september 2008 Nationale VNT-
Kampioenschappen

In de vorige Tennis & Coach schreef onze secre-

taris Coert Verdoorn een duidelijk stukje over les-

uren van vijftig minuten. Namens de VNT gaf hij 

aan hoe belangrijk de pauze van tien minuten is 

voor de tennisleraar. Jim Loehr en Tony Schwartz 

geven in hun laatste bestseller The Power Of Full 

Engagement aan, dat goed omgaan met je energie 

belangrijker is dan het maken van veel uren achter 

elkaar. Regelmatige pauzes waarbij men even uit 

de werksituatie stapt en eventueel wat glucose 

tot zich neemt, helpen ons fysiek en mentaal 

opnieuw op te laden en dat is goed voor de kwali-

teit van ons werk. Van ons als tennisleraren wordt 

voor iedere training de volledige aandacht ver-

wacht. Om die telkens opnieuw te kunnen geven, 

zijn regelmatige pauzes noodzakelijk. 

Voor toptennissers is het niet anders. Zij bereiden 

zich voor op hun prestaties door zich op voor-

hand te versterken. Als ze hun prestatie leveren, 

weten ze hun energie zo effectief mogelijk te 

verdelen en als ze hun prestatie hebben geleverd, 

doen ze er alles aan om maximaal te herstellen 

zodat ze weer klaar zijn voor de komende presta-

tie. Bij elke nieuwe tennistraining wordt van ons 

ook deze topprestatie verwacht. Jim Loehr, de 

mentale tennisgoeroe, zou zeggen “Manage your 

energy not your time”.

Pons-Jan Vermeer

Voorzitter

EEN NIEUWE KOERS VOOR 
TOM VERHOEVEN
Het vraagt moed om het roer om te gooien! In 

gedachten zie ik het scheepje van Tom, ons zeer 

enthousiaste (ex-)bestuurslid, en Jolanda, zijn 

actieve vrouw, dan ook een heel nieuwe richting 

ingaan. Dank voor je inzet gedurende vier jaar 

als bestuurslid van de VNT! Een goede reis toege-

wenst.

Namens de VNT, Corrie Hendriks

(Ex-)bestuurslid Tom Verhoeven en zijn vrouw 

Jolanda. Foto: Corrie Hendriks

RECTIFICATIE 
What ’s in a name?
In de Tennis & Coach van april j.l. staat een 

humoristische vergissing! Bep Bunt, 50 jaar lid 

van de VNT en zijn vrouw Hil staan met een 

mooie bos rozen op de foto. De redacteur wist 

niet dat Bep ook een mannennaam is, één van 

de afkortingen van Gijsbertus. Er had dus moeten 

staan: Jubilaris Bep Bunt met echtgenote Hil, thuis in 

Zutphen.

ENERGIEMANAGEMENT 
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JURIDISCHE BIJSTAND OF MEDIATION?

Het is interessant te merken dat er een verschui-

ving plaatsvindt wat betreft de hulp die gevraagd 

wordt bij juridische problemen. In principe was de 

hulp bedoeld voor onze leden in loondienst die 

opeens, soms na jaren, van een nieuwe voorzit-

ter of van een nieuw bestuur te horen kregen dat 

men van hun diensten geen gebruik meer wilde 

maken. Dat kan voorkomen en het gaat er dan 

om dat de leraar op een eerlijke manier te horen 

krijgt hoe hij zich zou kunnen verbeteren, opdat 

hij steeds weer interessant voor zijn leerlingen 

blijft. Vooral als er geen dossier opgebouwd is en 

de leraar het totaal niet verwacht, kan zo’n ontslag-

mededeling hard aankomen. Indien hij ontslagen 

wordt, ontvangt hij in ieder geval met hulp van de 

advocaat een gouden handdruk.

Gelukkig weten de leden ons dan te vinden en kun-

nen wij hulp bieden. Onze advocaat  Menno de 

Boorder heeft al veel dossiers positief afgesloten.

Wat nieuw is op onze veranderende tennisleraren-

markt, is dat Menno de Boorder zich de laatste tijd 

steeds vaker bezig houdt met de zelfstandige trai-

ner. Om een voorbeeld te noemen: het kan natuur-

lijk niet dat je ergens gedurende twintig jaar een 

waarbij voor de oorspronkelijk uit Den Helder 

afkomstige Janssen Leiden centraal stond. Na 

korte periodes als trainer bij De Munnik en Leidse 

Hout werd tennisclub Unicum zijn grote liefde. 

Het werd hem niet gegeven van de vruchten van 

zijn arbeid, het kampioenschap van zowel het 

eerste als het tweede team in de tweede klasse, 

te mogen genieten.

Henk Janssens kracht als tennisser lag in het spe-

len van de slagenwisseling. Wie daar geen oplos-

sing voor kende, moest op de baan zijn meerdere 

erkennen. Als leraar ging hij de rally eveneens 

aan, rustig en vriendelijk op zoek naar nieuwe 

variaties om zijn pupillen verder te brengen. Als 

coach handhaafde Henk zijn rallyend vermogen. 

Alles ten dienste van zijn club Unicum en van de 

Leidse tennisgemeenschap, waar hij ook andere 

jonge trainers stimuleerde zijn visie en zijn weg in 

tennis te volgen.

Tennisclub Unicum verkeert na zijn heengaan in 

een shocktoestand. Janssen werkte er de afgelo-

pen decennia als tennisleraar. Hij was vanaf 1991 

als hoofdtrainer en coach aan de club verbonden. 

Vier jaar geleden nam hij de uitdaging op om 

zijn activiteiten te verzelfstandigen via een eigen 

tennisschool. In dezelfde periode bouwde hij met 

echtgenote Marlies aan zijn gezinnetje, dat met 

twee kinderen werd verrijkt.

Tijdens een indrukwekkende plechtigheid op het 

speciaal daarvoor ingerichte center court van 

Unicum namen meer dan 1000 leden van de 

Leidse tennisgemeenschap emotioneel afscheid 

van Henk Janssen. Zijn laatste rally met zijn hart 

kon hij niet winnen.

Peter Klein

Henk Janssen was 21 jaar lid van de VNT, een 

trouwe deelnemer aan de seminars en altijd 

bereid om collega’s te helpen. Namens de VNT 

danken wij Peter Klein en het Leidsch Dagblad 

voor dit ontroerende In Memoriam. Wij wensen 

Marlies, de kinderen en de familie veel sterkte 

met het verlies van Henk.

Afscheid van een tenniszoon
Leiden – Eerste Pinksterdag bereikte het tennisdis-

trict Leiden het verbijsterende bericht dat Henk 

Janssen die nacht totaal onverwacht aan een hart-

stilstand was overleden. Vijfenveertig jaar werd de 

bekende Leidse tennisleraar slechts. Hij zat nog vol 

ambities om zowel zijn jonge gezinnetje als zijn 

passie, het regionale tennis, tot zijn levenswerk te 

maken.

Meer dan 25 jaar terug meldde Janssen, een tiener 

nog, zich bij de Terwegen Tennishal. Een stage 

bij het tennisdistrict Leiden in het kader van zijn 

opleiding aan het CIOS werd het startpunt van 

een succesvolle loopbaan als trainer en coach, 

IN MEMORIAM HENK JANSSEN (1962-2008) 

bestaan opgebouwd hebt en opeens twee maan-

den voor het einde van het seizoen te horen krijgt 

dat de vereniging geen gebruik meer wil maken 

van je diensten en de banen niet meer beschik-

baar stelt. Menno de Boorder heeft ook hier met 

succes voor elkaar gekregen dat er een minimale 

opzeggingstermijn voor de huur van de baan 

moet worden gerespecteerd van zes maanden in 

plaats van de gebruikelijke  twee maanden.

En de leraar in loondienst kan in ieder geval niet 

om oneigenlijke, economische redenen per direct 

ontslagen worden; hij moet in alle rust uit kun-

nen zien naar een nieuwe werkplek of een nieuwe 

werkvorm (bijvoorbeeld van dienstverband naar 

zelfstandige).

Corrie Hendriks

Henk Janssen 
Foto: Joel Wattimena

 

VOORAANKONDIGING 
TENNISTRAINER VAN HET JAAR 2008
Drie maal is scheepsrecht! Ook dit jaar kunt u, 

voor de derde maal, uw clubleraar of collega 

tennistrainer weer voordragen als kandidaat 

voor de titel Tennistrainer van het Jaar. Dat bete-

kent dat uw tennisleraar:

–  al vele jaren lesgeeft en dat nog steeds doet 

tot voldoening van alle leden, jong en oud

–  initiatieven neemt om de tennisvreugde en het 

niveau op zijn club te verhogen

–  zijn eventuele collega’s weet te enthousiasme-

ren om in teamverband samen te werken…

Kortom de verenigingstrainer is die zorgt dat uw 

vereniging bloeit en groeit!

Wilt u uw leraar (nogmaals) opgeven? Bel, schrijf 

of mail voor het aanmeldings formulier met 

bijbehorende vragenlijst naar de Vereniging van 

Nederlandse Tennisleraren. Ook bereikbaar voor 

meer informatie: 

070-3859001, vnt@tennisleraren.nl of kijk op 

onze website: www.tennisleraren.nl.
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OP VELER VERZOEK ORGANISEERT 
DE VNT IN 2008 WEER 
DE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 
VOOR HAAR LEDEN! 

Het lijkt nog als de dag van gisteren, maar het is al tien jaar geleden dat 

Jeannette van Duin en Henk Elzinga eersten van Nederland werden! 

Eén wordt dit jaar weer de beste in elke categorie, maar wie wordt de 

gezelligste, de jongste, de oudste of de best geklede tennislera(a)r(es) 

van het jaar?  

 

       KAMPIOEN VAN 
DE NEDERLANDSE TENNISLERAREN 

     2008?

De laatste kampioenen Jeannette van Duin en Willy Hulshof 

VNT-bestuurslid en voormalig voorzitter 
Karen van Drimmelen

DATA: ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 SEPTEMBER 2008

LOKATIE: Sportcentrum Mariahoeve

Het Kleine Loo 12, Den Haag

KOSTEN: € 35

INSCHRIJVING: Vóór 1 september 2008 

via vnt@tennisleraren.nl of 070 – 385 9001 

NADERE INFORMATIE: WWW.TENNISLERAREN.NL      

Huidige voorzitter Pons-Jan Vermeer in actie
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NIEUW GEZICHT
Scipio Beumer (46) is een oude beken-

de bij de VNT. In het verleden werkte 

hij bij Prince, jarenlang de hoofdspon-

sor van de VNT. Beumer had als sales 

promotor veel contact met getalenteer-

de jeugd over sponsoring, onder wie in 

die tijd Eltingh en Krajicek. Hij gaf een 

aantal jaar vijf dagen in de week tennis-

clinics bij verenigingen en kent daardoor ontzettend veel tennistrainers.

De laatste jaren is hij als zelfstandig ondernemer weer meer les gaan geven. Sinds 

vijf jaar zit hij bij LTV Soesterberg en sinds een jaar ook bij tennispark De Toss in 

Soest. Hij staat nu zo’n veertig uur per week op de baan en verwacht dat het aan-

tal uren verder zal groeien. ‘Ik overweeg daarom een tennisschool te beginnen 

en andere trainers in dienst te nemen. Om die reden wilde ik graag weer gebruik 

maken van de expertise van de VNT. Zij beschikken bijvoorbeeld over voorbeelden 

van contracten voor als je gaat samenwerken met andere trainers.’

NIEUWE LEDEN
Marvin Cijntje Valkenboskade 464 B 2563 JK  Den Haag

Pim Hoogervorst Weversland 7  2211 TX  Noordwijkerhout

Ben Oosterwijk Akeleistraat 98  2565 PA  Den Haag

Hans Tims Lauwerecht 40 bis  3515 GS  Utrecht

KANDIDAATLEDEN
Robert van Ewijk uit Venlo

Denise van Pelt uit Steenbergen

Roy Versteeg uit Putte

WWW.TENNISLERAREN.NL EN WWW.TENNISENCOACH.NL WORDT: 
WWW.TENNISLERAREN.NL!
Al lange tijd heeft de VNT een eigen website waarop de leden boeken en video’s 

konden bestellen, zich konden aanmelden voor werkbemiddeling en allerlei 

informatie konden vinden die tot 2002 ook nog in de A5 VNT-infomap te vinden 

was. Ook op de site van ons tijdschrift Tennis & Coach kunnen de leden interes-

sante rubrieken openen, kennis nemen van nieuwe lesmogelijkheden, commu-

niceren met andere leden en op de hoogte blijven van de vraag van clubs naar 

tennisleraren. 

De internetmogelijkheden zijn intussen gigantisch gegroeid en wij willen de 

leden daarvan natuurlijk laten profiteren. Op dit moment wordt er achter de 

schermen hard gewerkt om onze twee websites compleet te vernieuwen en er 

één actuele website van te maken!

Op deze nieuwe site vinden jullie behalve de vertrouwde informatie ook veel 

nieuwe rubrieken, tijdelijke acties, meer nieuws vanuit Amerika door Henk 

Abbink en veel interessante links op tennisgebied.

We creëren hiermee een dynamische website voor onze leden maar ook voor 

onze abonnees.

Anette Skraastad

NIEUWE BOEKEN EN DVD’S
Op deze plek vermelden we welke nieuwe boeken en dvd’s we hebben 

aangeschaft voor de VNT-bibliotheek. Ga naar www.tennisleraren.nl voor 

een totaal overzicht.

DVD’S
163  Neutralize the net-rusher by Paul Annacone (Human Kinetics), 2006 

162 Know your own game by Paul Annacone (Human Kinetics), 2006

161 Beat the baseliner by Paul Annacone (Human Kinetics), 2006

160  Attack the all-court player by Paul Annacone (Human Kinetics), 2006

414 KidsTennis (cd-rom) van de VTV

“OUDE TOPPERS” ONDER DE AANDACHT
Conditietraining voor de tennissport van 

Ulrich Jonath en Rolf Krempel… bij het 

verzoek om boek 535 schiet al meteen door 

mijn hoofd: dat is het kleine blauwe boekje 

over conditietraining. Het boek is geschre-

ven in 1982 door twee Duitse trainers, 

toentertijd verbonden aan de West-Duitse 

atletiek bond (DLV).

Na het algemene gedeelte, over de biolo-

gische basisprincipes en de fysiologische 

kenmerken van sporttraining, volgt een 

trainingsprogramma voor de specifieke 

conditie van de tennisspeler. 

Behandeld worden onder andere de training van het uithoudingsvermo-

gen, snelheidstraining, krachttraining, training van de beweeglijkheid en 

complexe oefeningen uit de situatietraining. Dit alles rijkelijk geïllustreerd 

met tabellen, foto’s en situatieschetsen.

Een waardevol boek en ook nog in het Nederlands!

TE KOOP: DVD’S EN VIDEOBAND VAN DE FRANSE 
TENNISBOND
Er is veel vraag naar de dvd’s van de Franse Tennisbond (FFT). Nederlandse 

tennisleraren kunnen deze niet zelf kopen bij de FFT.

De VNT heeft daarom besloten haar leden de mogelijkheid te bieden deze 

toch aan te schaffen. Het gaat om de zesdelige dvd-serie Technique & 

Tactique van Gil de Kermadec (Engelstalig):

The Champion’s Game: Serve

The Champion’s Game: Return of Serve

The Champion’s Game: Doubles

The Champion’s Game: Backhand

The Champion’s Game: Forehand

The Champion’s Game: Volley

De kosten voor de totale serie bedragen € 90,= (incl. verzendkosten).

Tevens te koop: de videoband Twelve and under Technique van de FFT uit 

1994 (Engelstalig). Deze is niet verkrijgbaar op dvd. 

De kosten voor deze band bedragen € 25,= (incl. verzendkosten).

Indien u de serie Technique & Tactique en Twelve and under Technique 

samen bestelt, zijn de kosten  € 105,= (incl. verzendkosten).

Heeft u interesse, stuur dan een e-mail naar: vnt@tennisleraren.nl

N.B. Wij wachten tot we meerdere bestellingen binnen hebben eer we ze 

in Frankrijk bestellen!



28

BEDRIJVENINDEX
Tennisbanen
Aanleg/onderhoud

Tennis Service NOORD
Verl. Hoogeveense Vaart 58
7864 TC Zwinderen
tel.: 0524 291222
fax: 0524 290764
www.tennisservice.nl
info@tennisservice.nl

Ton de Rooij Tennis B.V.
Europaweg 1a
2381 GR Zoeterwoude
tel.: 071 5802491
fax: 071 5801153
www.tonderooij.nl
ton@tonderooij.nl

Oranjewoud Realisatie BV
Postbus 321
7400 AH Deventer
tel.: 0570 679444
www.oranjewoud.nl
gosewin.bos@oranjewoud.nl

Ubink Sportvelden 
De Vesting 41
7721 GA Dalfsen
tel.: 0529 432828
fax: 0529 432146
www.ubinksportvelden.nl
info@ubinksportvelden.nl

HuismanSportveldinnovatie
Postbus 178
2160 AD Lisse
tel.: 0252 418141 / 0651618015
www.huismansportveldinnovatie.nl
hsinnovatie@planet.nl

Tennisbouw Nederland BV 
Elsendorpseweg 92
5424 SB Elsendorp
tel.: 0492 359111
fax: 0492 359107
www.tennisbouw.nl
info@tennisbouw.nl

Sport & Rekreatie Reuver BV
Postbus 4798
5953 ZK Reuver
tel.: 077 4744430
fax: 077 4744939
www.sportenrekreatie.nl
info@sportenrekreatie.nl

BTL Venray
Postbus 253
5800 AG Venray
tel.: 0478 557555
fax: 0478 557550
www.btl.nl
venray@btl.nl

Grontmij Nederland BV
Postbus 190
2740 AD Waddinxveen
tel.: 0182 625500
fax: 0182 625510
www.grontmij.nl
henk.breunissen@grondmij.nl

Edel Grass BV
Prinses Beatrixstraat 3
8281 CA Genemuiden
Postbus 1
8280 AA Genemuiden
tel.: 038 425 0050
fax: 038 425 0051
www.edelgrass.com
berga@edel.nl

Heijmans Sport en Groen BV
Mr.B.M.Teldersstraat 3
6842 CT Arnhem
Postbus 30053
6803 AB Arnhem
tel.: 026 3182450
fax: 026 3182455
www.heijmanssportengroen.nl
HSG@heijmans.nl

Uithol B.V.
Industrieweg 19a
1422 AH Uithoorn
tel.: 0297 563138
fax: 0297 540746
www.uitholbv.nl
info@uitholbv.nl

BHS Sportparkservice
Gildestraat 125
2671 BV Naaldwijk
tel.: 0653 865599
fax: 0174 388990
www.sportparkservice.nl
bhssport@hetnet.nl

Gravel tennisbanen

Tennis Service NOORD
Verl. Hoogeveense Vaart 58
7864 TC Zwinderen
tel.: 0524 291222
fax: 0524 290764
www.tennisservice.nl
info@tennisservice.nl

HuismanSportveldinnovatie
Postbus 178
2160 AD Lisse
tel.: 0252 418141 / 0651618015
www.huismansportveldinnovatie.nl
hsinnovatie@planet.nl

Sport & Rekreatie Reuver BV
Postbus 4798
5953 ZK Reuver
tel.: 077 4744430
fax: 077 4744939
www.sportenrekreatie.nl
info@sportenrekreatie.nl

Baanverwarming

AQUACO
Postbus 98
6660 AB Elst
tel.: 0481377177
www.aquaco.nl
info@aquaco.nl 

Indoor tennisbanen

Tempomark tennis & sport BV   
Energieweg 4
4231 DJ Meerkerk
tel.: 0183 357111 
fax: 0183 357119 
www.tempomark.nl
info@tempomark.nl

Beregening  

AQUACO
Postbus 98
6660 AB Elst
tel.: 0481 377177
www.aquaco.nl
info@aquaco.nl 

Tennishallen

Veldeman Structure Solutions
IZ Vostert 1220
3960 Bree België
tel.: +32 (0) 89473131
www.veldemantent.com
www.veldemangroep.com
info@veldemangroep.be

Poly-Ned
Oostermeentherand 16
8332 JZ Steenwijk
Postbus 177
8330 AD Steenwijk
tel.: 0521 320240
fax: 0521 320230
www.polyned.nl
office@polyned.nl

Verlichting  

Strago Electro Installatietechniek 
b.v.
Avelingen Oost 8
4202 MN Gorinchem
tel.: 0183 632955
fax: 0183 690564
www.strago.nl
j.vanleeuwen@strago.nl

Oostendorp Nederland B.V. 
Postbus 1104
3330 CC Zwijndrecht
tel.: 078 6105100
fax: 078 6104062
www.oostendorpbv.nl
info@oostendorpbv.nl

AEROLUX  Nederland B.V.
Postbus 413
7570 AK Oldenzaal
tel.: 0541 585050
fax: 0541 585058
www.aerolux.nl
info@aerolux.nl

Banenonderhoud

HuismanSportveldinnovatie
Postbus 178
2160 AD Lisse
tel.: 0252 418141 / 0651618015
www.huismansportveldinnovatie.nl
hsinnovatie@planet.nl

BHS Sportparkservice
Gildestraat 125
2671 BV Naaldwijk
tel.: 0653 865599
fax: 0174 388990
www.sportparkservice.nl
bhssport@hetnet.nl

Groundsman & Groundsman 
Stationsweg 35
6711 PJ Ede
tel.: 0318 430460
www.groundsmanengroundsman.nl
info@mundiflex.nl

Gordijnen en netten

Henderikson 
Harlingerstraat 8
1704 BT Heerhugowaard
tel.: 072 5711690
www.henderikson.nl
info@henderikson.nl
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Windschermen

Henderik Windschermen
Harlingerstraat 8
1704 BT Heerhugowaard
tel.: 072 5711676
fax: 072 5745555
www.henderik.nl
info@henderik.nl

TSPD   
Stationsstraat 30
5281 GE Boxtel
Postbus 305
2580 AH Boxtel
tel.: 06 53246728
fax: 0411 632967
www.windscreens.nl
info@windscreens.nl 

Grandslam bezoeken

Sportfacility
Stefan van der Stroet
tel.: 040 2212214
mob.: 06 52006392
www.sportfacility.nl
stefan@sportfacility.nl

TopTennistrainingsreizen   

Flamingo Tennisvakanties
Hoornikgaarde 24
7414 VK Deventer
tel.: 0570 618626
fax: 0570 618628
www.flamingo-tennisvakanties.nl
info@flamingo-tennisvakanties.nl

Tennisartikelen 

Tennis Direct
Postbus 57
2170 AB Sassenheim
tel.: 0252 219107
fax: 0252 218502
www.tennisdirectonline.com
info@tennisdirectonline.com

TENNISPRO
Reeweg 74
6374 BX Landgraaf
tel.: 045 5319585
www.tennispro.nl
tennispro@euronet.nl

Tennisbouw Nederland BV
Elsendorpseweg 92
5424 SB Elsendorp
tel.: 0492 359111
fax: 0492 359107
www.tennisbouw.nl
info@tennisbouw.nl

Ballenmachine’s

TENNISPRO
Reeweg 74
6374 BX Landgraaf
tel.: 045 5319585
www.tennispro.nl
tennispro@euronet.nl

Tempomark Tennis & Sport BV   
Energieweg 4
4231 DJ Meerkerk
tel.: 0183 357111 
fax: 0183 357119 
www.tempomark.nl
info@tempomark.nl

Tennis Clinics

Stand-Bye
Prof van Ginnekenstraat 18
6524 RE Nijmegen
tel: 024 3481547 / 06 53428911
www.standbye.nl
j.klaassen@standbye.nl

Sportfacility
Stefan van der Stroet
tel.: 040 2212214
mob.: 06 52006392
www.sportfacility.nl
stefan@sportfacility.nl

Tennisscholen

Tennisschool Sport Events BV
Schutsstraat 26
5737 EW Lieshout
tel.: 06 54660199
fax: 0499 840084
www.tennisdetachering.nl
www.sport-events.nl
j.buddingh2@chello.nl
info@sport-events.nl

Totaal in Tennis
Bocholtsestraatweg 24
7121 GC Aalten
Postbus 9
7170 AA Aalten
tel.: 0543 473310 / 0629505109
www.totaalintennis.nl
info@totaalintennis.nl

Detachering trainers

SET Tennisactiviteiten &
Organisatiebureau
Kleinhaar 13
7694 BK Kloosterhaar
tel.: 0523 241857
fax: 084 8768455
www.tennisinfo.nl 
harrykok@tennisinfo.nl

Stand-Bye
Jos Klaassen & Eric van Lith
p.a. Beethovengaarde 171
5344 CG Oss
tel./fax: 0412 624581 / 06 53428911
www.standbye.nl
j.klaassen@standbye.nl

Tennisschool Sport Events BV
Schutsstraat 26
5737 EW Lieshout
tel.: 06 54660199
fax: 0499 840084
www.tennisdetachering.nl
www.sport-events.nl
j.buddingh2@chello.nl
info@sport-events.nl

Totaal in Tennis
Bocholtsestraatweg 24
7121 GC Aalten
Postbus 9
7170 AA Aalten
tel.: 0543473310 / 0629505109
www.totaalintennis.nl
info@totaalintennis.nl

Sportadviesburo De Jong BV
Pannenschuurlaan 160
5061 DV Oisterwijk
tel.: 013 5220725
fax: 013 5216428
www.renedejong.nl
info@renedejong.nl

SPORTNED B.V.
Warmoezenierskade 10
2805 PT Gouda
tel.: 0182 671577
fax: 0182 671092
www.sportned.com
info@sportned.com

Tennis XXL Franchise

Tennis XXL Franchise
Postbus 66
3910 AB Rhenen
tel.: + 31 (0)343 456070
www.tennis-xxl.nl
info@tennis-xxl.nl

Reclameborden

TSPD   
Stationsstraat 30
5281 GE Boxtel
Postbus 305
2580 AH Boxtel
tel.: 06 53246728
fax: 0411 632967
www.windscreens.nl
info@windscreens.nl 

Software tennis

Planmysport
Fliek 38
2036 CN Haarlem
tel.: 023 5336001
www.planmysport.com
info@planmysport.com

Verzekeringen

Multimediair B.V.
Cypresbaan 23, 4e etage
2908 LT Capelle aan den IJssel
tel.: 010 2641100
fax: 010 2641101
www.multimediair.nl 
info@multimediair.nl
contactpersoon: Eric de Haan

Opname in de Bedrijvenindex

kan voor  € 200 (excl. btw) per jaar.
Informatie: martcrok@gmail.com Tel: 0226 343436 
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Je beste tennis
Find pleasure in pressure luidt het eerste van vijftig 

korte hoofdstukjes waarin de Amerikaanse psy-

choloog en tennisser Jeff Greenwald praktische 

tips geeft op mentaal gebied. Wat miste Sampras 

het meest toen hij gestopt was? ‘Zo zenuwachtig 

zijn dat je ervan moet overgeven, vlak voor de 

finale van Wimbledon’, vertelde de Wimble-

don-kampioen tegen een journalist. Volgens 

Greenwald zijn toppers minstens zo zenuwachtig 

als clubspelers maar hebben ze als geen ander 

geleerd te ‘genieten’ van deze spanning.

Dus de volgende keer dat je 5-4 voor staat in de 

derde set en je de wedstrijd mag uitserveren, 

schrijft Greenwald, voel dan de zenuwachtige 

sensatie en zeg tegen jezelf: ‘Ik houd hiervan, ik 

zou nergens anders willen zijn.’

In een ander hoofdstuk heeft Greenwald, die zelf 

ook een verdienstelijke speler is en de nr. 1 van de 

wereld is geweest in de ITF-categorie 35-40, het 

over productieve en niet-productieve zorgen. De 

eerste betreft zorgen waaraan je iets kunt doen 

zoals het op tijd regelen van een trainingsbaan, 

het goed (laten) bespannen van je rackets en het 

uitstippelen van je wedstrijdplan. Niet-productie-

ve zorgen liggen echter buiten je macht. Green-

wald beschrijft hoe zo’n zorg bezit van hem nam 

de avond voordat hij in Oostenrijk tijdens een 

toernooi nr.1 kon worden. Hij raakte zo in de ban 

van het idee dat hij de nr. 1 kon worden dat zich 

afvroeg: zal ik wel goed spelen? Wat als ik nou 

niet win? Na een tijdje zo te hebben zitten malen 

sprak hij zichzelf vermanend toe: ‘Jeff, je hebt niet 

in de hand of je morgen wint of verliest. Bereid je 

gewoon goed voor!’ Dat hielp en hij won.

De in Nederland nog bekendere tennispsycho-

loog Jim Loehr is in zijn voorwoord ronduit lyrisch 

over het boek. Volgens Loehr houdt het boek 

rekening met de laatste wetenschappelijke inzich-

ten en is het tegelijkertijd toch zeer toegankelijk 

en vooral praktijkgericht omdat Greenwald als 

speler en coach de tenniswereld door en door 

kent. Een boek dat prima als naslagwerkje te 

gebruiken is en waarin je zo nu en dan weer eens 

een hoofdstuk naleest. MC

Titel The best tennis of your life
Auteur Jeff Greenwald
Uitgever Betterway books
Pagina’s 148 
Taal  Engels
ISBN 978155870844
Prijs € 8,99

Snel en wendbaar
Dit boek is niet speci-

fiek gericht op tennis, 

maar op vrijwel alle 

sporten waarin snelheid 

en wendbaarheid van 

belang zijn, dus ook 

de grote Amerikaanse 

sporten als basketbal 

en American football. Het boek bestaat gro-

tendeels uit de beschrijving van zo’n 200 drills. 

Aangezien de opmaak vrij lelijk is, o.a. omdat 

de foto’s zwartwit zijn, en atletiekoefeningen 

gewoon lastig op papier te beoordelen zijn, is 

het raadzaam meteen met de dvd te beginnen. 

Van alle oefeningen zijn filmpjes gemaakt met 

een lekker muziekje erbij. Er zit veel loopscholing 

tussen die gericht is op beter leren sprinten. Dat 

soort oefeningen zullen voor tennistrainers zelf 

best lastig zijn, zodat de voorbeeldvaardigheid in 

het gedrang komt. Bij wendbaarheid zitten meer 

oefeningen die voor tennissers relevant en behap-

baar zijn. Een aardige is bijvoorbeeld de spiege-

loefening waarin twee spelers tegenover elkaar 

staan en de een het voetenwerk van de ander zo 

snel mogelijk moet spiegelen.

De beste doelgroep voor dit boek en de dvd 

is vermoedelijk de tennisconditietrainer, maar 

tennistrainers die zelf het bos in gaan met hun 

leerlingen kunnen er ook heel wat inspiratie in 

opdoen. MC

Titel Training for speed, agility and quickness
Auteur Lee Brown, Vance Ferrigno
Uitgever Human Kinetics
Pagina’s 251 + dvd
Taal  Engels
ISBN 9780736058735
Prijs € 17,99

1-2-3 methode
In Nederland hebben 

we voor de allerjongste 

jeugd Tenniskids en 

de Vlamingen hebben 

Kidstennis. David Mini-

han, trainer in Okla-

homa en zelf vader van 

twee jonge kinderen, 

heeft nu een methode 

uitgewerkt voor de Amerikaanse markt, de Easy 

1-2-3 method. Veel lezen we over deze methode 

trouwens niet, maar het idee erachter is dat jonge 

kinderen tussen 5 en 10 jaar vooral plezier moe-

ten maken. Minihan laat ze daarom beginnen 

met eenvoudige grepen en slagen, geavanceer-

dere technieken komen later wel.

Het grootste deel van het boek bestaat uit de 

beschrijving van 15 lessen voor twee leeftijds-

groepen, 5-7 en 8-10. Dat gebeurt behoorlijk uit-

gebreid met tijdsaanduidingen en al. De auteur 

haalt op de baan alles uit de kast en staat er, als je 

de foto’s in het boek moet geloven, zelf af en toe 

als een clown bij. Visnetten om ballen te vangen, 

hengels met een bal eraan om slagen te oefenen, 

er worden heel wat hulpmiddelen gebruikt. 

Voor Nederlandse en Vlaamse trainers die nog 

niet met Tenniskids of Kidstennis werken en af 

en toe met hun handen in het haar zitten hoe ze 

jonge jeugd moeten trainen biedt het boek een 

kant en klare oplossing. Minihan heeft ook een 

aardig hoofdstuk geschreven voor ouders, waarin 

hij uitlegt hoe je als ouder ook coach kunt zijn. 

MC

Titel Coaching your tennis champion
Auteur David Minihan
Uitgever Mansion Grove House
Pagina’s 200 
Taal  Engels
ISBN 9781932421156
Prijs € 19,99

Redactie Coert Verdoorn, c.verdoorn@hccnet.nl



DVD 1 Secrets to a succesfull start
Pat demonstreert met een viertal junioren oefeningen voor de warming up. 

Daarna geeft hij enkele eenvoudige oefeningen waarmee je op de baan kan 

testen hoe fit je bent.

DVD 2 Movement on the court
Pat demonstreert met Jim Courier en met diverse junioren wat voor 

voetenwerkdrills je op de baan kunt doen. Hij vertelt er vaak bij voor welke 

topper hij deze drill ooit ontwikkeld heeft.

DVD 3 Training for power and endurance
In DVD 3 gaan we het fitnesshok in. ‘Tennis is a leg sport’, zegt Etcheberry. 

Maar ook buik, rug en schouder komen uiteraard aan bod. Meer dan 

twintig oefeningen die u direct kunt gebruiken.

DVD 4 Special Bonus Video
Pat houdt interviews met o.a. Justine Henin-Hardenne, haar coach Carlos 

Rodriguez, Jim Courier en Mardy Fish. De kijker krijgt een training op de 

baan met Courier te zien en een training in het zand met Henin. 

 

Pat Etcheberry, ’s werelds bekendste conditie- en kracht trainer, 

heeft vier dvd’s uitgebracht, voor spelers én voor trainers. 

Justine Henin-Hardenne en haar coach Carlos Rodriguez komen 

uitgebreid aan het woord en in beeld. Door de trainingen met 

Pat is Justine 15 tot 20 km/uur harder gaan serveren, concludeert 

Rodriguez. Zelf merkt Henin op dat ze niet wist wat hard werken 

was voordat ze bij Pat ging trainen.

Pat Etcheberry werkt al jaren met wereldtoppers zoals Pete 
Sampras, Andre Agassi, Jim Courier, Justine Henin, Martina Hingis, 
Monica Seles, Jennifer Capriati. 
Kijk voor meer informatie op www.etcheberryexperience.com

Bestel het hele pakket, 

inclusief de Bonus DVD 

nu bij Tennis & Coach 

voor € 110,-

Bel of mail de redactie, info@tennisencoach.nl of (020) 7705096. 



Ubink Sportvelden BV

DOMO AVANTAGE 
de rode all weatherbaan
• Stabiele toplaag
• Geen beregening
• Uitstekende balstuit
• Onderhoudsvriendelijk
• Duidelijk zichtbare lijnen
•  Lange levensduur door langere vezel 

en meer vezels per m2

Ubink Sportvelden BV

De Vesting 41

7722 GA Dalfsen

Telefoon  0529 43 28 28

Fax  0529 43 21 46

info@ubinksportvelden.nl

www.ubinksportvelden.nl

Tennis

 - gravel

 - kunstgras

 - French court

 - Domo Avantage

Hockey

 - kunstgras

We make you(r) sport

Ook voor hekwerken kunt u contact met ons opnemen.


