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De baan weer op!
REPORTAGE

Oké, eenrichtingverkeer en het
clubhuis is nog dicht, maar op het
park van tennisvereniging ALTA in
Amersfoort klatert het plezier
weer over de banen. P12

‘Een goed gevoel’
REGIOTOPPERS

Al heb je een beperking, je kunt
sporten en daar goed in zijn, zegt
Maarten ter Hofte (16) uit Goor. En
dat levert veel op zoals een goed
gevoel, en nieuwe vrienden. P14

Van tennis krijg
je ronde billen

GEZONDHEID

Het is een sport waarbij je veel
spieren gebruikt. Gezond dus, en
je achterste vaart er wel bij. P7

‘Succes
komt nooit
vanzelf’

P8

Diede de Groot, ’s werelds
beste rolstoeltennisster
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Zouteloze
weken  

TENNIS

Varia Tennis is bij uitstek een sport voor de 1,5 meter-
samenleving. Meer dan een miljoen
Nederlanders slaan deze zomer een balletje. 

H
ad ik dat eerder geweten,
zeg. Op een kwartiertje
 lopen bleken midden in
een Rotterdamse woon-
wijk twee openbare tennis-
banen te liggen, ontdekte

ik eind april. Ze zijn van de Richard
Krajicek Foundation, je stapt er zo op.
Waterpas zijn de baantjes zeker niet en
als je niet uitkijkt rolt je bal zo het riool
in, maar toch. Prima om een half uurtje
stoom af te blazen.
Vóór die ontdekking bood alleen de
muur van een gymzaal om de hoek
 uitkomst. De stenen schots en scheef,
net als vroeger bij het hoekhuis van de
buren. Gevolg: zeker drie blikken ballen
op het platte dak.
Het was even een paar maanden
 behelpen voor de tennissers. Corona
gooide de poorten van de verenigingen
resoluut op slot. En dus hingen de net-
ten op de club op half zeven als ik er-
langs fietste, alsof het midwinter was.
Als ik een tennisbaan zie, wil ik erop.
Ligt er ergens een racket, dan zoek ik
een bal. Kom ik al zappend toevallig
langs een ATP-toernooi in India, dan
blijf ik toch even kijken wie er wint.

Tennis heeft al dertig jaar een aanzui-
gende werking op mij. Het ‘plok’ van
een zuiver geraakte bal op het racket is
één van de mooiste sportgeluiden.
Pas als je iets voor een langere tijd
moet missen, besef je hoe dierbaar het
is. Al die weken zonder sport, zonder
tennis, ze smaken zouteloos. Deze
 weken had ik als verslaggever op het
heerlijk chaotische Roland Garros naar
Kiki Bertens gekeken. Had ze ver kun-
nen komen? Daarna de Libéma Open in
Rosmalen, ieder jaar weer een fijne
week. En dan door naar Wimbledon en
de Olympische Spelen. Maar de tennis-
zomer van 2020 is volledig uitgekleed.
Hooguit zien we her en der wat
 demonstratiepartijen of nationale
 toernooien.
Want zo snel als u en ik weer los
mochten, zo ingewikkeld is de logis-
tieke puzzel voor de profs in de meest
mondiale sport ter wereld. Koester
daarom vooral de trainingen, toernooi-
tjes en competities op uw plaatselijke
TV. We zijn bevoorrecht. �

Rik Spekenbrink is tennisverslaggever
bij deze krant

Pas als je iets voor
langere tijd moet
missen, besef je hoe
dierbaar het is

Vijf jaar lang zat Bryan de Jager
(11) op voetbal. Toch vond hij ten-
nis stiekem ook heel leuk, en toen
hij de kans kreeg om die sport via
de Zomer Challenge te proberen
was hij meteen verkocht.

De Zomer Challenge geeft team-
sporters als voetballers en hockey-
ers de kans om de zomerstop te
overbruggen op de tennisbaan. Je
wordt voor drie of vier maanden 
lid van een club, waar je vrij mag
tennissen en lessen of clinics kunt
 volgen. ,,Maar ik ben daarna niet
meer weggegaan’’, vertelt Bryan. ,,Ik
tennis nu twee tot drie keer in de
week bij de club (CTV De Doelen in
Culemborg, red.).’’ 
De Zomer Challenge voelde met-
een als een warm bad voor Bryan.
,,Ik maakte gelijk al een vriend op
de club, waardoor ik iemand had
om tegen te tennissen. In het begin
leerde ik ook veel, over aanvallen en
verdedigen, forehand en backhand,
hoe snel je moet opbouwen en hoe
je ervoor zorgt dat je je tegenstan-
der veel laat lopen. Het was vaak
wel heel warm, maar ik vind het
nooit te warm om te tennissen.’’ 
Inmiddels heeft hij er nóg een
 tennismaatje bij gekregen: zijn moe-
der Anja. ,,Zij tenniste vroeger ook
en de afspraak was dat ze weer zou
beginnen als ik de Zomer Challenge
deed. Dus nu kan ik ook tegen haar
spelen. En de club heeft er niet één
maar twee nieuwe leden bij.’’
–SR

� tennis.nl/zomerchallenge 

In Nederland worden elk
jaar meer dan 5 miljoen
 tennisballen weggegooid.
Met het oog op duurzaam-
heid ontstaan steeds meer
initiatieven om die ballen
nogmaals te gebruiken. 
Bij het ABN Amro World
 Tennis Tournament, dat
 afgelopen februari plaats-
vond in Rotterdam, lever-
den bezoekers op verzoek
zo’n 10.000 gebruikte
 tennisballen in. 
Het recyclebedrijf Agricon
maakt daar nieuwe ballen
van, die voor 20 procent
 bestaan uit delen van de

oude bal. Een machine breekt
de ballen open en verwijdert
het textiel. Nadat het rubber

is bewerkt, wordt het ge-
mengd met een andere
grondstof en verwerkt in 
een nieuwe bal. 
Nog zo’n duurzaam initiatief is
oudetennisballen.com. Leus:
‘Onze ballen hebben hun
 eerste leven gegeven voor de
padel- en tennissport. Nu
gaan ze voor een tweede le-
ven’. Ballen van  tennisparken
en -scholen worden verza-
meld en aangeboden voor
 bijvoorbeeld gebruik door 
de hond, op de trekhaak of 
in de wasmachine. 

Alle ballen verzamelen! 
DUURZAAM

Eind vorig jaar is in Amstel-
veen het Nationaal Tennis
Centrum (NTC) geopend. Het
beschikt over 14 buitenbanen,
14 indoorbanen, meetappara-
tuur, fitness- en fysioruimtes,
medische voorzieningen en
horeca. Ook het kantoor van
de Nederlandse tennisbond
(KNLTB) is verhuisd naar het
NTC en alle nationale selec-
ties trainen er. Een ontmoe-
tingsplek voor iedereen die
van tennis houdt.

Tennis op 
één plek 

NTC

P
IM
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A
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COLOFON | Deze bijlage is een uitgave van ADR Nieuwsmedia in samenwerking met KNLTB | Aan deze bijlage werkten mee 
Annemarie Gorissen (vormgeving), Annet de Groot, Gerrit van Loon, Leo van Marrewijk, Sven Remijnsen (projectredacteur), Egbert Jan 
Riethof (eindredactie), Edward Swier, Koos de Wilt (coördinatie) | Directie Erik van Gruijthuijsen en Bart Verkade | © DPG Media

ZOMER CHALLENGE

Eerst voetballer,
nu tennisser 

� ntcdekegelamstelveen.nl 

VOORWOORD

� oudetennisballen.com
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Kiki, Robin…
en dan zij? 
De blikvangers van het Nederlandse vrouwen- 
en mannentennis zijn al geruime tijd Kiki Bertens 
en Robin Haase. Vier aanstormende talenten 
over investeren, opofferen en hún hobbelige 
weg naar de top. 

Volgende lichting

Door Leo van Marrewijk  Fotografie Pim Ras

Als studente psychologie in de VS slaagde ze cum laude én
werd ze Amerikaans studentenkampioen. In haar ‘tweede ten-
nisleven’ wil Arianne Hartono een profbestaan opbouwen. 

Het is een verleidelijke gedachte: wie psychologie heeft gestu-
deerd, zal mentaal wel ijzersterk zijn op de baan. Focussen, goed
omgaan met tegenslagen, ook bij een kansloos lijkende achter-
stand nooit opgeven: dat zou appeltje-eitje moeten zijn. Toch?
Arianne Hartono lacht: ,,Dat zou je wel denken, ja. Het kán een
voordeel zijn. En ik heb tijdens mijn studie inderdaad de tools
geleerd om ook op de spannendste momenten te blijven focus-
sen. Maar ja, de praktijk hè? Ik ben iemand die niet snel opgeeft,
maar ook in dat opzicht ben ik nog lang niet uitgeleerd.’’ 
‘Mentaal sterk zijn’ was ook de opdracht toen Arianne na haar

studie terugkeerde naar Nederland om proftennisser te worden.
In de VS was ze een gevierd speelster, na haar studententitel

werd ze bedolven onder aandacht, com-
plimenten en interviews; eenmaal terug
in Nederland moest ze weer ‘op nul’
 beginnen. ,,Het was een flinke overgang,
dat wist ik van tevoren. Ik ben nu aan
het investeren in mijn carrière, heb de
drive om elke dag het beste uit mezelf 
te halen.’’ 
Wie begint in het profcircuit bij ITF-

toernooien, zal vaker verliezen dan win-
nen, maar Arianne weet inmiddels ook
wat winnen is. Ze won twee jaar achter-
een het ITF-toernooi in Jakarta, met veel

familie langs de baan. ,,Mijn ouders kwamen in de jaren 90 van-
uit Indonesië naar Nederland, de rest van de familie bleef achter.
Indonesië voelt dus als een tweede thuis. Misschien hielp dat,
maar eigenlijk moet ik overal kunnen presteren.’’ 
Door die prestaties klom ze richting 400ste plek op de grote

WTA-ranking. ,,We, en daarmee bedoel ik de KNLTB-trainers
en mijn privétrainer Jan-Willem Koopman, kijken vooral naar
de big picture. Ik moet zo veel toernooien spelen, voor zover mo-
gelijk in 2020 natuurlijk, en op andere  dagen hard werken op het
Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen om volwaardig prof te
worden. Daarmee bedoel ik een plek bij de eerste 200 van de we-
reld, pas dan kun je aan tennis verdienen. De begeleiding vanuit
de bond en de faciliteiten in Amstelveen zijn nu helemaal top,
maar op de baan moet je het toch zelf doen. Naast talent draait
het uiteindelijk om de vraag: hoe graag wil je dit echt?’’ 

WTA-ranking: 415 � ITF-titels: 2 (Jakarta 2018, 2019)

‘Ik moest weer op nul
beginnen’

ARIANNE HARTONO (24)

Ik heb de 
drive om elke
dag het beste
uit mezelf te
halen
—Arianne Hartono
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Hij heeft eraan geroken: vorig jaar maakte Ryan
Nijboer zijn debuut in de kwalificaties van het
ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy, een
ATP 500-toernooi. Tussen de grote jongens dus,
en dat was in meerdere opzichten onvergetelijk. 

Zo won hij, nadat hij eerder had gezegevierd in de
Supermatch (een mini-toernooi voor de beste
 Nederlandse talenten) en daarom een wildcard
had gekregen, in Ahoy van de Duitser Jan-Lennard
Struff, momenteel de nummer 34 (!) van de we-
reld. Ryan Nijboer: ,,Dat was hartstikke mooi, zo’n
ATP-toernooi en dan stunten tegen zo’n sterke
speler. Het smaakt naar meer, tegelijkertijd weet ik
dat het een uitzondering is: ik heb niet direct dat
niveau. Je bent niet zomaar een speler van het kali-
ber Robin Haase, die jarenlang in de top 50 stond.’’ 

Dat merkte Ryan in het restant van 2019. ,,Ik heb
een aantal blessures gehad, het was een mindere
periode. Gelukkig ben ik nu weer fit en kan ik
 voluit trainen. Ik wil dit jaar meer vertrouwen op-
doen.” 

Bij toernooien wordt hij geholpen door de travel-
ling coaches van de KNLTB. ,,Het gebeurt ook dat je

alleen reist, dat is wat lastiger. In deze fase van
mijn carrière verlies ik nog vaak, het is de kunst
om uit je partijen het positieve te halen. Gelukkig
kan ik daar redelijk mee omgaan, het is niet zo dat
ik na een verloren partij een paar dagen de weg
kwijt ben. Het is fijner als je met een coach reist.
Zo was eerder dit jaar in Egypte Melle van Gemer-
den mee. Dat is heel nuttig, hij ziet dingen die je
zelf op de baan niet ziet als speler. Het is heel waar-
devol om dat soort directe feedback te krijgen.’’ 

Voetenwerk
Intussen moet hij zich goed blijven verzorgen. Dat
is in Nederland vaak makkelijker dan in het bui-
tenland. ,,In Egypte zaten we in een resort. Het
enige redelijk gezonde voedsel was droge rijst met
kip. Met zelf meegebrachte eiwitshakes en vitami-
nepillen probeer je dan toch gezond te blijven.’’ 

Hij blijft hard werken om zijn wapens (een
sterke forehand en snel voetenwerk) verder te per-
fectioneren. Net als Rafael Nadal, zijn idool. ,,Ik
kijk ook naar andere wereldtoppers, maar Nadal is
mijn favoriet. Zijn voetenwerk en vooral zijn
vechtlust, die zijn ongeëvenaard.’’

‘De nieuwe Kiki’, het is een typering die Eva Vedder vaker
hoort. Ze beschouwt de vergelijking als aanmoediging. ,,Kiki
doet het zó geweldig en zorgt daarmee ook voor meer vertrou-
wen en geloof bij ons, de nieuwe generatie. Kiki laat nu zien
dat het kan, dan kunnen wij het misschien ook.’’ 

Spijkerhard trainen, spelen, veel reizen, jezelf goed verzorgen, op
tijd naar bed, letten op een gezond eetpatroon: wie een succes-
volle prof wil worden, moet gedisciplineerd leven. Eva Vedder:
,,Ja, het vergt veel discipline, maar ik vind tennis vooral zó mooi.
Ook na een verloren partij – natuurlijk kan ik slecht tegen mijn
verlies – wil ik weer gauw de baan op. Als je alles zo opnoemt
lijkt tennis misschien wel op ‘werk’, maar het is wel het leukste
werk dat ik kan bedenken.’’ 

Naast dat leuke werk studeert Eva rechten, voor zover haar
schema het toelaat. ,,In sommige weken heb ik er gewoon weinig
tijd voor; het is ook zeker niet makkelijk. Maar het gebeurt wel

dat ik bij een toernooi in de eerste
ronde word uitgeschakeld, en de week
erna in hetzelfde land weer een toer-
nooi speel. Naast mijn trainingen heb
ik dan voldoende loze uren om in de
boeken te duiken. Een studie geeft
ook afleiding op momenten dat het
met tennis wat minder gaat.’’ 

Eva is niet alleen gezegend met 
veel tennistalent, maar ook met een 
beroemde broer: acteur/presentator 
en Wie is de Mol?-winnaar Buddy
 Vedder, die vijf jaar ouder is. En nee, 
de suggestie dat ze allebei als kind in
een ketel met toverdrank zijn geval-

len, klopt niet; Eva houdt het op toeval. ,,Mijn ouders zijn zeker
 sportief, maar hebben Buddy en mij altijd heel vrij gelaten om 
te doen wat we leuk vonden. Ze hebben ons nooit gepusht, wel
altijd gesteund.’’ 

Zo’n bekende broer die ook uitblinkt in zijn vak, dat is heel
waardevol, vindt Eva. Want of je nu topsport bedrijft of aan de
weg timmert in de showbizzwereld, er zijn wel degelijk parallel-
len en ervaringen die je kunt delen. ,,Buddy en ik bespreken veel
dingen, lopen ook vaak tegen dezelfde dingen aan. Presteren op
de juiste momenten, de beste willen zijn, ergens in uitblinken
en omgaan met druk; daar hebben we het vaak over en daar haal
ik ook steun uit.’’ 

Als je de bestorming van de tennistop vergelijkt
met een – verdraaid lastige – puzzel, dan maakt
Jesper de Jong inmiddels flinke vorderingen:
steeds meer stukjes passen.

Soms is succes niet direct te verklaren. Zoals die
ene week in oktober 2019, toen alles opeens voor
de wind ging; de puzzelstukjes vielen op hun
plaats. Jesper de Jong won tot zijn verrassing het
25.000 dollar-toernooi in Fort Worth, in de VS, ter-
wijl de voortekenen niet eens zo geweldig waren.
,,De week ervoor was ik, ook in de VS, 
al in de eerste ronde uitgeschakeld; met mijn zelf-
vertrouwen was het weleens beter gesteld geweest.
Maar in Fort Worth overleefde ik de eerste ronde
en ging ik per ronde beter spelen. Je moet soms
wat geluk hebben, bijvoorbeeld dat tegenstanders
je een beetje liggen qua spelstijl.’’ 

Concurrent en sparringpartner
Zelf is hij een allrounder, met een uitstekend loop-
vermogen, en bezit hij de kwaliteit om weinig fou-
ten te maken. Tijdens toernooien wordt hij onder
anderen begeleid door de travelling coaches Michiel
Schapers en Peter Wessels. Als hij niet in het bui-
tenland speelt, traint hij op het Nationaal Tennis
Centrum in Amstelveen. 

Als de naam Jesper de Jong valt, wordt vaak in één
adem ook zijn concurrent/generatiegenoot Ryan
Nijboer genoemd. Ze vochten op de baan al de no-
dige krakers uit én helpen elkaar waar mogelijk.

Logisch, vindt Jesper.
,,We hebben ongeveer
hetzelfde niveau en de-
zelfde leeftijd. Af en toe
zijn we concurrenten; die
heb je nu eenmaal nodig
om beter te worden. En
omdat we vaak met én 
tegen elkaar trainen als
sparringpartner en soms
ook op dezelfde toer-
nooien actief zijn, krijg 
je vanzelf een band.’’ 

En nog even over die
puzzel: die legt hij ook

samen met zijn coaches. Bijvoorbeeld bij het bepa-
len welke toernooien hij gaat spelen, waar hij de
grootste kans maakt om een aantal rondes te over-
leven. ,,Je moet slim zijn in je keuzes. Samen met
onder anderen Paul Haarhuis bekijken we de beste
opties. En daarbij weet ik heel goed dat je als jonge
speler niet zomaar even in de top 100 belandt.
 Toptennis betekent ook: geduldig zijn.’’ 

Alle puzzelstukjes op hun plaats
ATP-ranking: 369 � ITF-titels: 3 (Fort Worth 2019, Haren 2019, Oldenzaal 2019)

ATP-ranking: 698 

‘Uit een nederlaag iets positiefs halen’

‘Het leukste werk
dat ik kan bedenken’

WTA-ranking: 583 � ITF-titels: 2 (Tabarka 2019)

EVA VEDDER (20)

Dat we als kind
in een ketel 
toverdrank 
zijn gevallen
klopt niet 
—Eva Vedder over haar
beroemde broer Buddy

JESPER DE JONG (20) 

In Fort Worth
overleefde ik
de eerste 
ronde en ging 
ik per ronde
beter spelen 
—Jesper de Jong

RYAN NIJBOER (20)
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Van tennis krijg
je ronde billen

Als je maar genoeg door de knieën gaat

Sporters zijn fitter, gezonder en zien er beter uit. Voor tennissers geldt 
dit in extreme mate: je gebruikt zó veel spieren dat je een ongeëve naarde
gezondheidswinst boekt. Met als bonus een prima rond achterste.
Door Leo van Marrewijk 

M
usculus gluteus
 medius en gluteus
maximus. Grote
kans dat je deze
woorden niet
 gebruikt tijdens 

je wekelijkse tennisuurtjes bij de
club. Hoeft ook niet, want je traint
die gluteus medius (middelste bil-
spier) en gluteus maximus (grote
dito spier) als tennisser vanzelf,
zonder er extra aandacht aan te
 besteden. Zegt Babette Pluim,
bondsarts van de KNLTB. Althans,
als je genoeg door de knieën gaat.
Ook squashers en schaatsers (diep
zitten!) kunnen erover meepraten.
Pluim: ,,Als je na een periode van
rust het tennissen weer oppakt,
kun je flink stijve bilspieren krij-
gen. Dat is al een teken dat je die
veel gebruikt bij tennis.’’ 
Vooral bij het instappen (om

lage ballen te halen) en volleren
moet je wat dieper door de knieën,
en daarmee zet je de bilspieren en
dijbeenspieren flink aan het werk.
Pluim: ,,Spelers die van hardcourt
of  gravel switchen naar gras, zul-
len het extra merken: op gras stuit
de bal minder hoog op en zul je
dus nóg dieper door de knieën
moeten gaan.’’ 

‘Bollen’
Maar ook als je nooit op gras
speelt, zal je achterwerk ‘bollen’
na verloop van tijd: bij elke slag
span je de bilspieren aan. De grote
 bilspier is de grootste spier van 
het lichaam en bepaalt de vorm
van de billen. Wie genoeg tennist,
krijgt dus mooie, ronde exempla-
ren, met wat mitsen en maren: wie

daarnaast
veel aan
duursport
doet,
 zoals
hardlo-
pen, krijgt
geen
ronde bil-
len. Ster-
ker nog:
een ten-

nisser die voor een marathon gaat
trainen (veel monotoon bewegen
en veel verbranden) zal merken
dat hij/zij plat gezegd ‘z’n kont
kwijtraakt’, oftewel plattere billen
krijgt, naarmate er meer
 kilometers worden gemaakt. 
Ook zogenoemde ‘rechtoptennis-

sers’, vaak oudere jongeren die het
wel geloven met die lastige ballen
waarvoor je door de knieën moet,
boeken die gezondheidswinst qua
achterste in mindere mate. 
En ja, je bilspieren kun je ook op

andere manieren trainen. Bijvoor-
beeld in de sportschool met squats
en uitvalspassen. Pluim: ,,Dat zijn
op zichzelf goede oefeningen, niks
mis mee. Maar wie twee of drie
keer per week lekker tennist, heeft
extra squats en halteroefeningen
helemaal niet nodig. Tenzij je prof
wilt worden natuurlijk. De echte
toppers trainen uiteraard wel vaak
in de sportschool. Maar bij voor-
keur ook niet te zwaar; wie veel
traint met zware gewichten, levert
juist weer in op het gebied van
lichtvoetigheid. En die heb je 
zo hard nodig op de baan.’’ 
Vanzelfsprekend train je al 

tennissend veel meer dan alleen 
je bilspieren. Pluim: ,,Met een 
service gooi je je als het ware 
naar  voren, daarmee train je je 
schouder-, arm- en rompspieren.

zul je zien dat zelfs 80-plussers
(Pluim: ‘Mijn volop tennissende
oom is inmiddels 91 jaar’) vrolijk
kunnen blijven tennissen. 
Over dat vrolijke gesproken:

tennissend train je natuurlijk 
die uiterst belangrijke hartspier,
maar ook de lachspieren. Babette
Pluim: ,,Er is een wetenschappe-
lijke studie waaruit blijkt dat
 tennissers bijna negen jaar langer
leven dan niet-tennissers. We
 vermoeden dat dat niet alleen
komt door de aanzienlijke licha-
melijke inspanning, maar ook
door het sociale aspect. Kijk eens
bij je eigen vereniging rond, als je
wat oudere heren of dames ziet
spelen: hoe ze samen lol hebben.
Dat gun je natuurlijk iedereen.
Mensen blijven in beweging en 
de sociale contacten zijn goed 
voor je humeur.’’ 
Eigenlijk, zegt Pluim, zou tennis

een standaard doktersrecept moe-
ten zijn. ,,Wil je lang en gezond
 leven? Ga dan lekker twee keer 
per week tennissen.’’ �

Eigenlijk zou
tennis een
standaard
doktersrecept
moeten zijn  

Rechtshandige tennissers kunnen
overwegen om ook links wat bij 
te trainen, want rechtshandige
spelers hebben relatief vaak last
van blessures aan de linkerbuik -
spier. Door beide kanten van het
lichaam te trainen – je zou dat
 bijvoorbeeld ook kunnen doen
door te ‘planken’ – kun je even -
tuele klachten voorkomen.’’

Lachspieren 
Al tennissend train je dus automa-
tisch je bovenlichaam. En met
sprinten naar de bal, het wenden,
het keren, passen opzij en achter-
uit train je ook heupen, boven-
beenspieren, hamstrings 
en  kuiten. 
Zeker bij tennissers op wat ho-

gere leeftijd ligt wel het gevaar van
(spier)blessures op de loer, maar
met een rustige warming-up kun
je veel leed voorkomen. En dan 

� Is een stevig achterwerk het
doel? Speel dan liefst op gras.
FOTO AFP

Alle billen
verzamelen! 
Het instappen en volleren 

zet de bil- en dijbeenspieren
flink aan het werk. Bij welke

tennisspelers horen de 
volgende achterwerken?  

QUIZ

1

2

3

4

6

7

8

5

Antwoorden: 1 Rafael Nadal, 
2 Eugenie Bouchard, 3 Serena Williams,

4 Novak Djokovic, 5 Gael Monfils, 
6 Dominic Thiem, 7 Camila Giorgi  

8 Garbine Muguruza  

Speel de quiz ook op de site
van deze krant
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‘Ik ben geen
robot, ik 

moet er veel
voor doen’

Als nummer 1 van de wereld wint rolstoeltennisster
Diede de Groot (23) alles wat er te winnen valt. Maar
succes, zo ondervond ze de afgelopen maanden, is

nooit een vanzelfsprekendheid. 

DIEDE DE GROOT, DE NUMMER 1 
VAN HET ROLSTOELTENNIS 

Door Sven Remijnsen Foto’s Pim Ras

geniet ik het meest van, dat is waar-
mee het allemaal is begonnen. Maar
er komt steeds een beetje meer bij,
meer aandacht, meer toeters en bel-
len, meer van zulke gala’s. En voor
één avond vond ik het ook wel weer
erg leuk om me helemaal uit te dos-
sen, in galajurk en op en top in de
make-up, en tussen de sporticonen
rond te lopen.’’ 

Want je kunt gewoon lopen. 
,,Jazeker wel. Ik ben geboren met een
te kort rechterbeen, ik heb nu een
prothesebeen. Alles wat ik kan lopen,
probeer ik te lopen, maar op een ge-
geven moment houdt het op en moet
ik verder in een rolstoel.’’ 

Kun je ook staand tennissen?
,,Dat doe ik weleens. Een minuut of

tien lukt dat aardig, daarna is
het klaar.’’ 

Heb je daar veel last van
gehad als kind?
,,Gelukkig niet. Ik had
een fijne vriendinnen-
groep die me gewoon
overal mee naartoe
nam. En als ik iets
niet kon, dan pro-
beerden we het
toch. Met sporten
kon ik niet goed
meekomen, maar
uiteindelijk heb
ik wel mijn eigen
sport gevon-

den. Ik was 7
jaar en pas
geope-
reerd
toen ik
via de

revalidatieartsen in aanraking kwam
met rolstoeltennis. Dat vond ik zo
leuk dat ik nooit meer iets anders heb
geprobeerd.’’ 

Wilde je meteen die rolstoel in? 
,,Dat was wel even een drempel, om-
dat ik met een prothesebeen liep en
niet heel veel met een rolstoel te ma-
ken had. Maar ik zag andere kinderen

� Staand tennissen
kan Diede overigens
ook, maar niet langer
dan tien  minuten.D

it had jouw zomer
moeten worden: na
winst in alle grand
slams zou je in 
Tokio voor para -
lympisch goud
gaan. In plaats
daarvan zit je thuis. 

,,Het is een gekke gewaarwording, ja.
Het duurde lang voordat de Spelen
werden uitgesteld, die onduidelijk-
heid zorgde voor stress. Toen de
 beslissing eenmaal was genomen,
voelde ik geen teleurstelling maar
vooral opluchting. Ik benader het
graag positief: ik heb nu weer een jaar
extra de tijd om me voor te bereiden
op Tokio.’’

Kun je sterker uit deze periode 
komen?
,,Dat is wel mijn doel. Ik heb veel aan
mijn fysieke kracht kunnen werken,
krachttraining was lange tijd het
enige dat ik thuis kon doen. Daardoor
heb ik nu het gevoel dat ik heel erg
sterk ben. Het is niet verkeerd dat ik
eindelijk eens echt de tijd heb gehad
om daaraan te kunnen
bouwen.’’

Kort voor de corona-
crisis was je nog in
Berlijn, als genomineerde
voor de Laureus World
Sports Awards, ook wel 
de Oscars van de sport ge-
noemd. Stond je daar tussen 
wereldsterren als Lewis Hamilton 
en Boris Becker. 
,,Ik moet zeggen, en ik denk dat ik
dan voor de meeste sporters
spreek, dat ik het liefst ge-
woon mijn sportkleding aan
heb. Lekker tennissen, daar

Al sinds 2000 komt de para-
lympisch kampioen in het 
rolstoeltennis bij de vrouwen 
uit Woerden. Esther Vergeer 
veroverde vier keer op rij het goud
in het enkelspel, in Sydney, Athene,
Peking en Londen. Nadat zij was
gestopt, volgde plaatsgenoot Jiske
Griffioen haar vier jaar geleden in
Rio op. 
In de halve finale rekende Griffioen
af met Diede de Groot, die geboren
is in het ziekenhuis van... Woerden.
,,Geen idee hoe het kan’’, aldus 
De Groot, woonachtig in het nabij-

gelegen Oudewater. ,,Maar een
 bizar toeval is het wel.’’

Voorbeeld
Minder toevallig is dat ze ambassa-
drice is van de Esther Vergeer
Foundation, zoals ze dat ook is 
van de Nederlandse tennisbond
(KNLTB). ,,Dankzij Esther is het
complete beeld van de paralympi-
sche sport in Nederland veranderd.
Ik heb al veel hulp van haar gehad,
op het gebied van media, voeding
en toernooiplanning. Zij is een
groot voorbeeld.’’ 

De wonderen van Woerden

het ook doen en superveel lol hebben
met elkaar, dan is voor een kind die
drempel snel overwonnen.’’ 

Je had ook een achterstand in 
te halen. 
,,Ik heb het mezelf spelenderwijs
aangeleerd. Als je op twee benen
staat, is alles heel logisch: je gaat
vooruit en hoeft er niet eens over 
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na te denken dat je een stap moet
maken. Als je een rolstoel niet ge-
wend bent, moet je nadenken over

elke bewe-
ging: oh, ik
moet nu
naar rechts,
even den-
ken, dan
moet ik niet
rechts du-
wen, nee,
dan moet 
ik links du-
wen. Trek-
ken, duwen,

vooruit, achteruit, je weet niet hoe
dat moet. Totdat je merkt dat het een
automatisme wordt. En uiteindelijk
het moment komt dat je besluit: nu
wil ik er echt goed in worden ook.’’ 

Wanneer kwam dat moment? 
,,Op mijn 15de. Ik ging serieuzer trai-
nen en meer toernooien spelen, ook
in het buitenland. Dat was een pit-
tige combinatie, want ik zat nog ge-
woon op school. Na mijn eindexa-
men havo schreef ik me in voor de
hbo-studie toegepaste biologie, maar
omdat ik werd uitgeloot bleef ik
ineens achter met een tussenjaar.

Toen heb ik gezegd: oké, dan ga ik
 gewoon een jaar tennissen en kijken
hoe ver ik kom. Dat is een heel lang
tussenjaar geworden, haha.’’

Het bracht je op je 19de zelfs al op
de Paralympische Spelen. 
,,Het ging zo goed dat Rio 2016 ineens
een doel werd. Ik stond rond de 35ste
plek op de wereldranglijst en moest
in de top 10 komen om me te kunnen
kwalificeren, dus ik lag zeker niet op
koers. Dat me dat toch is gelukt, zie ik
als een grote overwinning. In Rio
won ik zilver in het dubbelspel, met
Marjolein Buis, en verloor ik in de
halve finale van het enkelspel. Op dat
moment is zo’n vierde plek heel le-
lijk, want als je daar eenmaal bent wil
je alles eruit halen, maar achteraf ben
ik er heel trots op, omdat ik van zo
ver was gekomen. Die weg daarnaar-
toe heeft me heel veel vertrouwen
gegeven.’’ 

Je won vervolgens op je 20ste
Wimbledon en sinds vorig jaar ben
je de eerste die alle grandslam-
toernooien op rij heeft gewonnen 
in het enkelspel. Telt nu alleen 
paralympisch goud nog? 
,,Die vraag wordt me door veel men-

sen gesteld, en ze willen natuurlijk
allemaal horen dat enkel goud telt.
Nu kan ik heel makkelijk zeggen dat
dat inderdaad zo is, maar ik kijk daar
anders tegenaan. Ik wil in 2021 in
 Tokio op de baan staan en zoveel
 vertrouwen hebben in mijn eigen

spel dat
 alles goed
voelt, zodat
eruit kan
komen wat
ik in me
heb. Die
verwach-
tingen zijn
meer iets
van de bui-
tenwereld,

ik ben nooit bezig met het aantal be-
kers dat ik al heb gewonnen of nog
wil winnen. Het moet uit mezelf ko-
men, zoiets als dit doe je echt alleen
voor jezelf. Ik wil de beste tennisser
worden die ik kan worden.’’ 

Hoe verliep dit seizoen voor jou
voordat corona in het spel kwam?
,,In december heb ik last gekregen
van een beginnende hernia, waar-
door ik niet kon zitten en niet kon
tennissen. Ik heb wel nog mijn uiter-

Geboren 19 december
1996 in Woerden 

Woont in Oudewater 
Positie op wereld-

ranglijst 1ste 
Enkelspel Paralympi-

sche Spelen: 
4de plaats (2016)

Grand slams: 7 titels
(Australian Open 2018,
2019; Roland Garros
2019; Wimbledon
2017, 2018; US Open

2018, 2019) 
Dubbelspel Paralym-

pische Spelen: 
zilver (2016)

Grand slams: 8 titels
(Australian Open 2019;
Roland Garros 2018,
2019; Wimbledon

2018, 2019; US Open
2017, 2018, 2019) 

Ik heb nu
eindelijk eens
de tijd gehad
om aan fysieke
kracht te
werken 

PASPOORT

Diede 
de Groot

Wie denkt dat een rolstoelten-
nisster die alle grote toernooien
wint nooit meer hoeft te werken,
komt bedrogen uit. ,,Voor een
grandslamzege krijg je gemid-
deld 30.000 euro’’, vertelt Diede
de Groot. ,,De helft daarvan gaat
naar de belasting, van wat over-
blijft gaan alle kosten af die je
moet maken, zoals vlucht, ver-
blijf en eten. In de weken dat je
geen toernooien speelt, maak je
ook alleen maar kosten. De
grand slams helpen daarom heel
erg veel, maar je moet ze wel
 allevier winnen om eraan te
 kunnen verdienen.’’ 
Die 30.000 euro is ongeveer 
1 (!) procent van wat Novak
 Djokovic krijgt voor een over-
winning op Wimbledon. De
Groot: ,,Als je het met de ‘lopers’
vergelijkt, kunnen we nog grote
stappen maken. Aan de andere
kant doen de grand slams er elk
jaar weer een beetje bij, dat is
een positieve ontwikkeling. En 
in vergelijking met andere para-
lympische sporten doen we het
ook zeker niet slecht.’’ 
Door de coronacrisis komt er nu
echter helemaal geen prijzen-
geld binnen. ,,Voor een topspor-
ter is het op dit moment erg
moeilijk. Ik heb het geluk dat ik
nog thuis woon en geen kosten
heb, dat is mijn redding.’’ 

Prijzengeld

Ik ben nooit
bezig met het
aantal bekers
dat ik nog wil
winnen 

ste best gedaan om de Australian
Open te halen in januari en dat is ge-
lukt, maar daar kwam ik simpelweg
wedstrijdritme tekort. Inmiddels
gaat het de goede kant op en is het
zaak om veel trainingsuren te maken,
veel ballen te slaan. Gelukkig mogen
we nu weer trainen.’’ 

Was dat je eerste grote tegenslag? 
,,Ik heb verder nog nooit blessures
gehad. (Ze klopt af op tafel.) Dat was
dus schrikken. Op zichzelf is het ook
wel eens goed om te zien dat je geen
robot bent.’’ 

Dacht men de afgelopen jaren van
jou dat je een robot was? Eerst een
career grand slam in het enkelspel,
toen een grand slam in het dubbel-
spel...
,,Misschien wel, ja. Ik merkte dat
mensen op een gegeven moment
dachten: kijk, daar gaat ze weer, lek-
ker weer een toernooitje winnen.
Maar zo werkt het natuurlijk niet,
ook niet bij mij. Ik ben ook gewoon
een mens, het gaat nooit vanzelf, was
het maar waar. Ik weet wat ik kan, ik
weet dat ik heel veel kan, maar ik
moet er wel alles voor doen, net als
iedereen.’’ �

� ‘Ik wil de beste ten-
nisser worden die ik
kan worden.’
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Door Annet de Groot

Smashing 
op de baan
We hebben er lang op moeten
wachten, maar de mooie tennistijden
zijn weer begonnen. En dit kun je 
vast wel gebruiken.

Niet dat je ook historische zeges boekt, maar
zo voelt het wel op deze ‘signature-schoen’,

ontwikkeld door Asics en Novak Djokovic. Met
Mono-Sock™-pasvorm, uitneembare

 Ortholite™-sockliner en geltechnologie 
in de zool voor grotere sprongkracht.

� Asics Court FF™ Novak, 
diverse kleuren en 

modellen (ook dames),
€180.

Speel als Djoko!

Dit witte retroplooirokje van
 polyester – lekker kort en met een
rood-wit-blauw accentje – doet
denken aan de glorietijd van Betty
‘koningin van ’t Melkhuisje’ Stöve.
Met brede tailleband en geïnte-
greerde leggingshort. Ook in
 donkerblauw.

� K-Swiss Heritage rok dames
(wit-rood), adviesprijs €39,95.

Betty Stöve
serveert

Plooien

Was Fila vroeger een tutmerk voor
de tennisvriendinnen van je 
moeder, anno nu loopt iedereen
weg met de polo’s en de sweaters.
Dat ‘onze’ Kiki erin tennist, zal vast
 hebben bijgedragen aan de popu -
lariteit. Van polyester, in groen-wit
(‘green ash’).

� Fila Ariana-tennisjurk, 
adviesprijs €70.

Luchtig jurkje

Een heel bijzondere, lichtgewicht
 tennisoutfit. De vrolijke print van  de
textielontwerpster Cassie Byrnes is
geïnspireerd op inheemse motieven 
uit de omgeving van Melbourne Park,
de locatie van de Australian Open. 
De comfortabele pasvorm zonder
 schoudernaden betekent meer
 bewegingsvrijheid.

� Nike Court Melbourne-collectie,
jack: €70, broek: €60 (adviesprijzen).

Flitsend dessin
Down Under

Het buitenseizoen is weer losgebarsten en of
er nu zon is of niet: de uv-straling hangt in de
lucht. Goed smeren dus. Deze honderd pro-
cent  natuurlijke, biologische en veganistische
 zonbescherming stimuleert huidherstel.  

� Skalaris Health-zonnebrandcrème SPF15,
€28,95.

Op de buitenbaan
Zonnebrand

Cool

In deze retrolook Roland Garros-tennistas kun je tot
twaalf rackets kwijt. Genoeg aan twee stuks? Gebruik
een van de grote compartimenten voor extra shirts,
reserveballen of je vuile tenniswas. Met verstelbare
draagbanden.

� Wilson-rackettas 76x29x33 cm, diverse kleuren,
 adviesprijs €120.

Wedstrijdbagage
Opslag

Ook in tennisland is retro dé stijl van nu.
Met dit klassieke jaren-70-outdoormodel,
uitgevoerd in moderne materialen, steel je

ook de show tijdens een blokje om
of op een coronaproof terras.

� New Balance Pro Court 
Classic (vanaf maat 36),

€100.

Nostalgie
In balans

Verkoopinformatie: Asics: asics.com | Dunlop: dunloptennis.nl | Fila: fila.com via tennisdirect.nl | K-Swiss: k-swiss.com | Skalaris: skalarishealth.com | New Balance: newbalance.com | 
Nike: nike.com/nl/t/nikecourt via tennisdirect.nl | Wilson: wilson.com/en-gb/forms/finddealers 

Robuust

Dunlop is er maar wat
trots op de officiële
ATP-speelbal te
mogen leveren. ‘Wij
geven wat ’s werelds
beste tennissers van
een bal eisen’, te
weten: verbeterde
zichtbaarheid, preci-
siecurves in de lucht
en een consistente
stuiter.

� Dunlop ATP Official
ball, 3 stuks, 
vanaf €5.

De ballen
Stuiter
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De fitnessclub is dicht, een sliding op het
voetbalveld is uit den boze. Maar we kunnen

wel de tennisbaan weer op. 
Zelfs dubbelen is toegestaan. 

Door Edward Swier Foto’s Pim Ras

O
ud-tennisprof
Tom Nijssen
heeft veel mee-
gemaakt in zijn
carrière. Maar
een pandemie
was tot voor
kort ook voor
hem een onbe-

kend fenomeen. Nijssen, die met
 Manon Bollegraf twee grand slams
won in het gemengd dubbel (Roland
Garros en US Open), verzorgt clinics
en werkt als tennisleraar. In de eerste
weken van mei droeg hij plastic
handschoentjes op de baan, omdat
niet duidelijk was in hoeverre het
Covid-19-virus via tennisballen kon
worden overgedragen. Nog altijd is
daar geen honderd procent zekerheid
over, maar het RIVM acht de kans op
besmetting minimaal en de tennis-
bond KNLTB paste de richtlijn aan.
Bovendien bleek het welhaast onmo-
gelijk om ermee te werken. ,,Daar
waren we snel weer mee klaar.’’ En
dus is ook dat alweer bij het oude. 

,,Het is heerlijk om weer op de
baan te staan’’, zegt de voormalig
nummer 87 van de wereld na een
training bij tennisclub ALTA in
Amersfoort. ,,Juist als je een paar
 weken stil hebt gelegen, merk je dat
daar écht je passie ligt. Ik zie zoveel

enthousi-
asme bij ie-
dereen. De
schroom is
helemaal
verdwenen,
al mijn pu-
pillen heb-
ben er weer
veel lol in.
Er is respect
voor de re-
gels, respect
voor wat
zich om ons
heen heeft

afgespeeld, maar iedereen staat elke
morgen vooral ook weer te trappelen
om een uurtje te tennissen.’’ 

Nijssen heeft het ‘nieuwe normaal’
op de club snel omarmd. ,,Het blijft
een rare tijd nu het clubhuis nog ge-
sloten is, je mist wat gezelligheid om
je heen. Maar het tennissen zelf gaat
goed, hoor.’’ Geen enkele van zijn
leerlingen kampte na bijna twee
maanden stilstaan met motivatiepro-
blemen of overgewicht. ,,De meesten
hebben, hoe jong ze ook zijn, wel een
topsportmentaliteit. Ze willen graag!
Net als al die ouderen die hier komen
om gewoon een balletje te slaan.
 Iedereen is dolenthousiast.’’ 

Ouderwets
Daar is deze middag geen woord van
gelogen. Alle acht banen van ALTA
zijn bezet. Op sommige ervan loopt
een tiental kinderen dwars door el-
kaar heen. Ze hebben gewoon, zoals
het hoort, heel veel lol met elkaar.
,,Het is bijna ouderwets gezellig’’,
lacht voorzitter Martin Bauman als
hij ziet hoe tennistrainster Ilse de
 allerkleinsten leert om – met veel
 gestuiter – hun eigen bal te vangen.
,,Weet je dat ze soms zelfs een uur
lang geen racket aanraken?’’ 

Kijk je alleen maar naar de vrolijke
inspanningen van Ilse en de serieuze
oefensessie die Nijssen zojuist met
talentje Boele Bouman heeft gehad
op het gravel, dan lijken de afgelopen
maanden ver weg. Toch is op het
feeëriek gelegen tennispark in
Amersfoort duidelijk dat het ‘nor-
male leven’ nog niet zo normaal is 
als het was. Het terras is afgezet met
rood-witte linten. En de deur van het

‘Heerlijk om
weer op de

baan te staan’ 

clubhuis blijft vooralsnog gesloten.
Geen witte wijn of biertje na afloop
van het vrij spelen, de bitterballen
mogen nog niet in het vet. En er 
is geen koffie voor de ouders. Die
 moeten – de verordeningen van de
overheid én de tennisbond daar
 helder over – nog even  buiten het
park blijven. 

Bovendien is er sprake van
 eenrichtingsverkeer. Een speciale

toezichthouder let erop; leden die
 ingedeeld waren voor een bardienst
hebben in plaats daarvan nu dit
taakje toegewezen gekregen. De
 eerste weken hingen er nog proviso-
rische bordjes om de looprichting
aan te geven. Inmiddels zijn deze
 vervangen door fraaie rode plastic
exemplaren. Die negeren is onmoge-
lijk en ten strengste verboden. Jasper
van Blerk, bestuurslid met de tegen-

woordig veelomvattende porte-
feuille Parkzaken: ,,Nou ja, je moet
als vereniging toch wel een beetje
streng zijn. In de eerste week had ik
een mevrouw die per se met haar
kind mee het park op wilde, ze stond
erop. En anders zou ze opzeggen. Tja,
dat moet u dan maar doen, heb ik
moeten antwoorden. Het kan niet
anders. Verenigingsbelang gaat nu,
meer dan ooit, voor eigenbelang. Als

Heb je een tijd
stilgelegen, 
dan weet je
weer waar 
écht je 
passie ligt 

—Tom Nijssen 

De tennisclubs zijn open, 
nu de (meeste) clubhuizen nog 

� ‘Nieuw normaal’ 
of niet, lol is weer
 ouderwets normaal
op de ba nen van
ALTA.
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je uitzonderingen gaat maken, is het
hek van de dam. En kan het zomaar
zijn dat je, na een inspectie van de
 gemeente bijvoorbeeld, je complex
moet sluiten.’’

Zo kwam ook het verzoek van een
tweetal senioren, die hun speeltijd
van 45 minuten voor een single liever
wilden delen met een derde speel-
maatje, er niet door. ,,Ze waren niet
meer zo fit, 45 minuten spelen von-
den ze lang, dus of het met een derde
erbij mocht. Daar moet je dan streng
in zijn, omdat je anders een prece-
dent schept. Nu kunnen ze gelukkig
wel dubbelen.’’ 

Er is verder weinig gezeur, zeggen
ze bij ALTA. Oké, de voorjaarscompe-
titie is uitgesteld tot september. De
eredivisie gaat niet door. En toer-
nooien zijn ook nog even uit den
boze. Maar onderlinge wedstrijdjes,
met leden van je eigen club, kunnen
weer. ,,Clubkampioenschappen, een
intern toernooitje, daar kun je ook
veel lol aan beleven’’, zegt Pascal
Kamp van de KNLTB. En vrij spelen?
Er is, ook bij ALTA, zelfs extra ruimte
voor nu de competitie nog stil ligt.
Het bijslijpen van je backhand, het
vervolmaken van de service, het beter
timen van je service-volleyspel kan,
met hulp van de tennisleraar, ook
weer.

,,Dat is misschien wel het mooiste,
dat zoveel weer bij het oude is’’, aldus
Kamp, manager marketing bij de
tennsibond. Hij zit in de projectgroep
van de bond die de verenigingen be-
geleidde bij het coronaproof maken
van de sport en de accommodaties.
,,Het was prachtig om te zien hoe
vindingrijk we met z’n allen in dat
hele traject waren, hoe we op een vei-
lige en maatschappelijk verant-
woorde  manier gewerkt hebben aan
het weer openstellen van de parken.’’ 

Mini-probleempjes
Er zijn, zien we bij ALTA, nog wel
wat praktische dingetjes. Zo staan de
twee jonge volwassenen die tijdens
hun onderlinge partijtje worden
overvallen door een regenbuitje, daar
wat onhandig met hun tassen. Waar
laat je die nu het clubhuis niet open is
en je ze niet nat wilt laten regenen?
Het zijn van die mini-probleempjes
die zich in de 1,5 metermaatschappij
honderden keren per dag voordoen. 

Met meer belangstelling dan ooit
volgden Kamp en zijn collega’s
daarom ook de persconferenties van
premier Mark Rutte. Razendsnel
 vertaalden ze op het kantoor van de

bond in Amstelveen aangekondigde
maatregelen en versoepelingen naar
de tennisomgeving. ,,Veel is inmid-
dels weer op gang gekomen, er kan
al best veel weer. En dat terwijl de
fitnesszalen nog even dicht zijn en
contactsporten als voetbal en hockey
nog niet in hun originele vorm zijn
toegestaan. We hebben de clubs 
daar al op gewezen. Er liggen kansen
voor ze, hier kan de tennissport van
profiteren.’’ 

Ledenaanwas
Dat clubs een flinke tik hebben ge-
kregen, zal Kamp niet ontkennen.
,,In april heb je altijd de grootste
 ledenaanwas, die is nu uitgebleven.

En we
 hadden per 
1 juni toch
eigenlijk
wel een
beetje op
versoepe-
ling voor
de kanti-
nes en
clubhui-
zen gere-
kend, in
navolging

van restaurants en cafés.’’ Een aantal
clubs heeft een uitbater met een
 horecavergunning; die kantines
kunnen wel open. Maar ALTA heeft
die bijvoorbeeld niet. ,,Dat is toch
een flinke strop’’, zegt voorzitter
Bauman. 

Bij de KNLTB houden tien ac-

countmanagers contact met de 1650
verenigingen. Er zijn nog geen alar-
merende verhalen over omgevallen
clubs binnengekomen; de bond
spoort clubs aan de crisis met enige
inventiviteit te lijf te gaan. Kamp:
,,Rutte heeft ook al de oproep gedaan
om je club open te stellen voor niet-
leden. Op die manier kun je je toch
profileren als vereniging en mis-
schien wel nieuwe mensen trekken.’’ 

Van Blerk: ,,We verwelkomen
 iedereen natuurlijk graag. In eerste
instantie wilden we heel strikt weten
wie er op het park kwam, maar in-
middels is het – als je bijvoorbeeld
gaat dubbelen – ook mogelijk een
 introducé mee te nemen. Want
nieuwe leden zijn natuurlijk enorm
welkom.’’ 

Waar doorgaans veel tijd wordt op-
gesnoept door de lessen en diverse
competities, vielen er nu in de eerste
weken dat het park weer open was
veel uurtjes vrij. Aanvankelijk waren
er strenge regels voor het afhangen
(het reserveren van een baan), dat
moest minimaal 24 uur van tevoren
worden gedaan. Nu zijn die maatre-
gelen versoepeld en is ook duidelijk
dat de druk op de banen niet te groot
is. ,,Maar het is nog altijd niet de
 bedoeling dat je een uurtje komt
 tennissen, ziet dat er over een tijdje
weer een baan vrij is en dan maar op
het park blijft hangen. Je moet na je
uurtje gewoon naar huis, het is niet
anders’’, zegt Van Blerk. 

Bauman noemt dat het moeilijkste
moment. ,,Ik zie mensen toch wat

onwennig om zich heen kijken als ze
klaar zijn. Het is dan ook echt klaar
hè, je kunt hier niet blijven hangen.
Sommigen gaan dan bij hun tennis-
partner thuis koffiedrinken. Liever
had ik ze hier op het terras uitgeno-
digd.’’ 

De Amersfoortse vereniging telt
zo’n 730 leden. Die hadden zich voor
2020 verheugd op een aantal knal-
feesten. Dit jaar bestaat de club
 immers honderd jaar. Bauman: 
,,Het moest een bijzonder jaar
 worden en dat is het geworden ja,
maar wel op een andere manier.’’ 
Het jubileumboek van ALTA is
 verschenen en rondgebracht bij alle
leden, de overige festiviteiten heeft
de club uit moeten stellen tot 2021.
,,We hebben de reservering voor
onze feestlocatie kunnen verzetten,
de band zal volgend jaar alsnog
 komen.’’ 

Begroting
Ook voor deze maand stond een
feestje gepland. De voorjaarscompe-
titie sluiten ze bij ALTA af met een
barbecue. Een paar honderd leden
komen dan eten en drinken en geven
geld uit. ,,We lopen dit hele voorjaar
al veel baromzet mis. Dat heeft zo
zijn weerslag op de begroting na-
tuurlijk. De exploitatie van veel
sportclubs, wij zijn daarop geen uit-
zondering, is vaak alleen rond te
 krijgen dankzij de barinkomsten’’,
zegt de voorzitter. 

Tot zijn leedwezen is ook het ATP
Challenger-toernooi dat bij zijn ver-
eniging in Amersfoort zou worden
georganiseerd, voor 2020 afgelast.
,,Ook dat had een heleboel mensen
naar ons complex getrokken. Dat
leidt er al met al toch toe dat je met

de bank
 afspraken
moet ma-
ken over
kortston-
dige op-
schorting
van aflos-
sing van de
leningen.’’ 

Het hoeft,
zegt voor-
zitter
 Martin
 Bauman,
het plezier

van de leden echter geenszins te
 bederven. ,,Dat is iets wat wij als
 bestuur regelen. Het idee is dat de
 leden vanaf nu gewoon weer lekker
gaan tennissen. En tuurlijk, we wil-
len dat ze zich aan de nieuwe regels
houden, maar het gaat er vooral 
ook om dat ze er weer ouderwets
 plezier in hebben.’’ �

� Voorzitter Martin
Bauman met het jubi -
leumboek voor ALTA,
dat 100 jaar bestaat.

� Eenrichtingsverkeer
op het sportpark van
ALTA. 

� Iedereen moet de kans krijgen
om te zien hoe mooi  tennis is,
vindt Robin Haase. 
FOTO JAN-WILLEM DE LANGE   

We missen 
veel omzet in
de bar, dat
heeft zijn
weerslag 
op de 
begroting 
—Martin Bauman 

Wie graag eens wil tennissen
maar (nog) geen lid is van een
club, kan sinds vorige week
terecht bij ‘Balletje slaan?’ Dit
initiatief brengt je in contact
met verenigingen waar vrijwil-
ligers klaarstaan om met je te
tennissen, geheel vrijblijvend. 
,,Dit is het moment om aan
 Nederland te laten zien hoe
mooi de tennissport is”, aldus
proftennisser en initiatiefnemer
Robin Haase. ,,Bovendien is

tennis bij uitstek coronaproof.’’
De actie is volgens hem be-
doeld voor ‘mensen die juist nu
van die bank af willen, altijd al
eens een balletje hebben willen
slaan, tennis weer willen oppak-
ken of in deze rare tijd hun
eigen sport niet kunnen be -
oefenen’. 
Aanmelden kan via de website
wijzijntennis.nl. Een deel-
nemende vereniging in de buurt
neemt vervolgens contact op en

koppelt je aan een vrijwilliger.
De club kan ook voor een racket
zorgen. Deelname is gratis. 
‘Balletje slaan?’ wordt gesteund
door tal van bekende tennis-
sers en andere prominenten,
onder wie Kiki Bertens, Diede
de Groot, Richard Krajicek,
 Ronald de Boer, Heleen van
Royen, Peter Heerschop en 
Jan Kooijman.

� wijzijntennis.nl

Zelf een balletje meeslaan? Het kan!

ACTIE

Geen fitness, 
geen contact -
sporten – er
liggen kansen
voor de clubs
—Pascal Kamp 

100
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In de ban van de bal
In elke regio kunnen veel jeugdspelers een aardig balletje slaan, maar sommigen

springen eruit. Drie van hen over hun favoriete sport. 
Door Gerrit van Loon

Woont in Driebergen-Rijsenburg
Speelt bij BK Tennis en ALTV
Daisy Apeldoorn

E
en individuele sport
heeft de voorkeur van
Isis van den Broek. ,,Je
moet dan zelf werken en
vechten in de wedstrij-

den. Win je bijvoorbeeld met 6-0
6-0, dan geeft dat een lekker ge-
voel en ben je trots op jezelf. Al is
een spannende wedstrijd natuur-
lijk leuker; je wilt gewoon lekker
 spelen tegen elkaar. Ik houd van
het spelletje, maar soms is het 
ook zwaar.’’ 

Isis zit in vwo 3 op de LOOT-
school in Hilversum. Voor huis-
werk en toetsen krijgt ze soms
vrij. ,,Ik probeer alles bij te hou-
den, anders komt het later toch
 terug. Vriendinnen zeggen soms:
ben je nu alweer weg? Niet altijd
even leuk, maar het is niet anders.
Het is ook niet dat ik niets doe als
ik niet op school ben. Nou ja, de
laatste tijd was natuurlijk alles
 anders.’’

Ze tennist normaal gesproken

gemiddeld ongeveer elf uur in de
week. Daarnaast doet ze vijf à zes
uur fysieke trainingen. ,,Mijn
kracht? Dat is aanvallen. Hoeken
 maken. Tegenstanders sturen,
wegzetten en  afmaken. Mijn fore-
hand is beter dan mijn backhand.
Ik ben niet zo groot, maar ik sta en
verdedig goed. Mijn timing is vol-
doende, ballen komen zuiver op

mijn
blad. In
het mid-
den.’’ 

Isis is
nu de
nummer
één van
Neder-
land bij
de junio-
ren. Ze is

ambitieus. ,,Ik wil nummer één
van de wereld worden... Nu al gaan
we met de bond naar het buiten-
land voor toernooien. Daar kijk ik
altijd erg naar uit. Ik wil er later
mijn werk van maken. Al zie je 
tijdens de toernooien alleen maar
hotels en tennisbanen.’’ 

Streven naar het hoogste 

Leuker dan
hij ooit had
kunnen
denken

‘Ik lever 
strijd tot de
laatste bal’

Woont in Goor
Speelt bij Goorse TC en 
Nationaal Tennis Centrum 

M
aarten ter Hofte
verwachtte drie jaar
geleden niet dat hij
rolstoeltennis zo
leuk zou vinden.

Zijn moeder Annemarie zag een
advertentie bij de lokale tennis-
club en vroeg haar zoon dat eens
te proberen. Maarten is geboren
met spina bifida (een open rug).
,,Een deel van mijn benen func -
tioneert daardoor niet goed. Ik
kan maar kleine stukjes lopen.’’ 

Via een gespecialiseerde rol-
stoeltennistrainer kwam Maarten
terecht bij de Talentengroep van
de nationale bond. ,,Mijn goede
punten zijn doorzettingsvermo-
gen, veel trainen en spelinzicht.
Minder is mijn perfectionisme en

te snel een punt willen winnen.
Ik ben Nederlands kampioen ge-
worden bij de junioren, dat is iets
wat niet veel mensen kunnen
zeggen. Het maakt me trots.’’ 

De internationale toernooien

Knokke Zoute Junior Roller
Open en ITF Indoor Heuvelrug
won Maarten ook. Hij staat nu
tiende van Nederland bij de seni-
oren en eerste bij de junioren. 

,,Tennis geeft een goed gevoel’’,
zegt hij. ,,Ook al heb je een beper-
king, je kunt sporten. En ergens
goed in zijn. Het heeft me nieuwe
vrienden opgeleverd. We hebben
allemaal een beperking en ieder-
een accepteert elkaar. Ik ben er
zelfstandig van geworden. Ik
vlieg alleen naar het buitenland
en kan me goed redden.’’

Woont in Apeldoorn
Speelt bij BK Tennis, TV De
Maten (Apeldoorn) en LTC
Soestdijk

R
ose Marie Nijkamp,
de nummer één van
Nederland op de
 nationale junioren-
ranglijst tot en met 14

jaar, begon met tennis toen ze
haar zwem diploma’s binnen
had. ,,Elke zaterdag ging ik 
naar de tennisbanen waar de
Richard Krajicek Foundation
kinderen uit de buurt kennis
liet maken met de sport. Buur-
man Bob van Doorn was
 tennistrainer bij ALTV Quick
in Apeldoorn, ik draaide een
paar proeflessen en was meteen
verkocht. Dankzij zijn goede
 humeur en leuke tennislessen
werd ik helemaal verliefd op
tennis. Een paar maanden later
zat ik als 5-jarige in de regio-
nale selectie tot en met 10 jaar.’’ 

Ze komt uit een echt sport -
gezin. ,,Mijn ouders zijn zeer
ondersteunend, maar zeggen
altijd: zorg dat je plezier hebt in

wat je doet. Ik train meestal
door de week, daar zit alles in:
techniek, tactiek en het men-
tale. In het weekend speel ik 
– in ‘normale’ tijden – wedstrij-
den door heel Nederland. De
verhouding hangt af van de
 seizoenen en hoe druk het op
school is. Ik probeer goed naar
mijn lichaam te  luisteren.’’

Op haar kamer thuis staan al
150 bekers van toernooien die
ze heeft gewonnen. ,,Service en

spelinzicht zijn mijn wapens,
daarmee haal ik veel punten
binnen. Daarnaast ben ik een
echte vechter in de wedstrij-
den. Tegenstanders weten dat
ik tot de laatste bal strijd lever.
Ik ben nog in de groei. Als mijn
groeiperiode is afgerond, wil ik
fysiek sterker worden. Alles wil
ik verbeteren. Elke training be-
ter worden. Ik hoop dat ik over
een paar jaar de beste tennisster
van de wereld mag zijn.’’

Aanvallen,
hoeken maken,
tegenstander
wegzetten,
afmaken 

ISIS VAN DEN BROEK (14)

MAARTEN TER HOFTE (16)

Ook al heb je een
beperking, je kunt
sporten. En ergens
goed in zijn

ROSE MARIE NIJKAMP (14)
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slamwinnaar 2000 punten, de ver-
liezend finalist 1200 en een plek in
de halve finale levert 720 punten
op. Winst in een ander ATP-toer-
nooi kan goed zijn voor 1000, 500
of 250 punten, afhankelijk van de
sterkte van het evenement. Novak
Djokovic, de huidige nummer 1
van de wereld, heeft op dit mo-
ment ruim 10.000 punten. 

Volle buit
Ook bij de vrouwen levert een
grandslamzege 2000 punten op. In
de WTA Premier-toernooien zijn
eveneens veel punten te vergaren.
Zo kreeg Kiki Bertens voor haar
eindzege in Sint-Petersburg in
 februari van dit jaar 470 punten.
Omdat ze daar ook in 2019 al had
gewonnen, kon ze geen extra pun-
ten verdienen voor de WTA Ran-
king. Wel behield ze de volle buit
en bleef ze stevig in de top 10 van
de wereld staan, waar anderen
punten kwijtraakten. 

Wie aan het einde van het
 seizoen in de top 8 van de ATP
Ranking staat, plaatst zich norma-
liter voor de ATP Finals in Londen.
Bij de vrouwen wordt een apart

klassement bijgehouden dat
 alleen loopt over het seizoen 2020,
de Race To Shenzhen. De acht
 beste speelsters van het jaar
 kwalificeren zich voor de WTA
Finals in China. Als deze eindtoer-
nooien dit jaar doorgang kunnen
vinden, tenminste. 
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Ruim drie maanden is Kiki Ber-
tens de nummer 7 van de wereld
op de ranglijst van de Women’s
Tennis Association (WTA). Sinds
9 maart heeft ze 4335 punten, er
komt niets bij en er gaat niets af.
De WTA heeft namelijk, evenals
de Association of Tennis Profes-
sionals (ATP) bij de mannen, de
wereldranglijsten bevroren. 

Logisch, er zijn geen toernooien.
In het tennis bieden resultaten uit
het verleden normaliter een jaar
lang garanties voor de toekomst.
De punten die je verdient blijven
52 weken geldig. Doe je het goed
in de grand slams, de belangrijkste
toernooien van het seizoen, dan
mag je die punten een heel jaar
houden en stijg je dus flink. Tege-
lijkertijd is daar een risico aan
 verbonden: vlieg je het seizoen
daarop al vroeg uit het toernooi,
dan raak je heel veel punten kwijt. 

Elke maandag publiceren de
ATP en de WTA geactualiseerde
wereldranglijsten. De meeste pun-
ten zijn te verdienen in de grand
slams (Australian Open, Roland
Garros, Wimbledon en US Open).
Bij de mannen krijgt een grand-

W
at doe je als
tennisprof
wanneer er
ineens geen
toernooien

meer zijn? Kiki Bertens (28)
besteedde haar plotse zee aan
vrije tijd nuttig: ze won een
onlinetoernooi, doneerde
tennisschoenen aan het
 ziekenhuis en werkte mee
aan een boek. 

Ze won vorig jaar het WTA-
toernooi van Madrid en eind
april slaagde Kiki Bertens er
zowaar in om haar titel te
verdedigen. Niet op het
Spaanse gravel ditmaal, 
maar vanuit huis, op de

 PlayStation; het echte toer-
nooi was vervangen door een
virtueel tennisevenement. 

Bertens had flink geoefend
op de spelcomputer die de
 organisatie haar had toege-
stuurd. ,,Als ik iets doe, wat
het ook is, wil ik het goed
doen”, zei ze na haar over-
winning. ,,Het is mijn eer te
na om er dan in de eerste
ronde uit te vliegen. Ik heb

nog nooit zo relaxed een
 toernooi gewonnen.” 

Samen met collega-tennis-
prof Matwé Middelkoop ver-
blijdde Bertens in april het
Amphia-ziekenhuis in Breda
met dozen vol tenniskleding
en -schoeisel, te gebruiken
door patiënten die revalide-
ren na te zijn hersteld van
 corona. Ze doneerde onder
meer speciale schoenen, voor
haar op maat gemaakt en met
haar naam erop. 

En ze werkte, in haar rol als
ambassadeur van de Neder-
landse tennisbond KNLTB,
mee aan een boek, Tennis 

met Kiki. Hierin laat ze zien
wat er allemaal bij tennis
komt kijken, hoe je trainin-
gen aanpakt en wedstrijden
voorbereidt. Tennis met Kiki
verschijnt deze maand.

Zó zit de (nu bevroren)
wereldranglijst in elkaar

310
weken in totaal
voerde Roger
Federer de
ATP Ranking
aan, een 

record. Novak
Djokovic had
de Zwitserse
legende dit jaar
naar de kroon
kunnen steken,
maar de 

Serviër moet
geduld hebben
nu de ranglijst
is bevroren.
Voorlopig blijft
hij steken op
282 weken als
nummer 1. 
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De coronacrisis heeft de tenniskalen-
der voor dit jaar volledig in de war
 geschopt. Alle toernooien van de
 tennisbonden ATP, WTA en ITF zijn in
ieder geval tot en met 31 juli geannu-
leerd. Deze maand wordt bekend wat er
met de rest van het seizoen gebeurt.
Voorlopig staat er nog geen streep door
de US Open en Roland Garros. Over
Wimbledon is wel al duidelijkheid: dat
grandslamtoernooi gaat deze zomer
 sowieso niet door. 

Op hoop van
zegen: 
de kalender
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� 10-16 augustus 
ITF World Tennis Tour (Oldenzaal) 
� 17-23 augustus 
ITF World Tennis Tour (Velp) 
� 31 augustus-13 september
US Open (New York) 
� 18-20 september
Davis Cup, Uruguay-Nederland 
(Montevideo) 
� 20 september-4 oktober
Roland Garros (Parijs)
� november
Fed Cup, Nederland-China (exacte
 datum en locatie nog niet bekend)
� 1-8 november
WTA Finals (Shenzhen)
� 15-22 november 
ATP Finals (Londen)
� 23-29 november
Davis Cup Finals (Madrid)

De volgende evenementen staan nog op
de  tenniskalender in Nederland en
daarbuiten, maar het is dus hoogst 
onzeker of ze daadwerkelijk kunnen
doorgaan:

Tennisagenda

Kijk voor actuele informatie op de 
website van deze krant en op tennis.nl,
het platform van de KNLTB. 

‘Nog nooit zo relaxed een toernooi gewonnen’ 

TOP 3 MANNEN

TOP 3 VROUWEN

� Novak Djokovic (Ser) 
10.220 punten

� Rafael Nadal (Spa) 
9850 punten

� Dominic Thiem (Oos) 
7045 punten

��� Robin Haase (Ned) 
305 punten

� Ashleigh Barty (Aus) 
8717 punten

� Simona Halep (Roe) 
6076 punten

� Karolina Pliskova (Tsj) 
5205 punten

� Kiki Bertens (Ned) 
4335 punten

KIKI BERTENS
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