
 

 

 

 

Edwin Murre 
10-12-1974 

Samenwonend, 4 kinderen 

Geeft tennistraining sinds: 2003 

Grootste tennissucces: schrijven aan mijn  

boek 'Tien tips voor toptennis'. En het  

winnen van spannende wedstrijden blijft  

leuk. 

 

Waarom ben je tennisleraar? 

Omdat ik van tennis hou en rond het  

jaar 2000 werd de leraar in mij geboren.  

Ik heb toen mijn kantoorbaan ingeruild voor  

de tennisbaan. Mijn liefde en ambitie voor  

het spel en spelontwikkeling wil ik graag  

delen met mijn leerlingen. 

 

Wat is voor jou het meest belangrijk in een 

tennistraining? 

Dat mijn cursisten geïnspireerd zijn om iets 

te ontwikkelen. Als dat lukt tijdens de training 

is dat mooi en dan hoop ik ze er ook zelf 

mee aan de slag gaan. En het geeft mij voldoening als spelers inzien dat ze kunnen leren of 

makkelijker kunnen bewegen, hoelang ze ook spelen. 'Heb ik nooit over nagedacht' of 

woorden van die strekking geven mij het idee dat een speler tot nieuwe inzichten komt en 

dat proces begeleiden is gewoon leuk en uitdagend 

 

Wat kan een leerling van je verwachten? 

Een persoonlijke benadering, waarbij ik toewerk naar het spelen van een tenniswedstrijd of 

dat verder ontwikkel. Hoe doe je dat en wat kun je doen om die te winnen en daar ook 

plezier in te hebben. 

 

Hoe bewaak jij de kwaliteit in de lessen? 

Kwaliteit beleeft ieder mens anders. Mijn uitgangspunten zijn o.a. dat ik ieder mens serieus 

neem en geloof in zijn of haar ontwikkeling. Die bereidheid vraag ik van mijn leerling en als 

je die bereidheid hebt ontstaat kwaliteit. Kwaliteit is voor mij een samenspel, dat kan ik niet 

alleen. 

 

Speel je naast het lesgeven zelf? 

Ja, ik ben een liefhebber. Ik hou erg van bewegen en intens trainen of een wedstrijd spelen. 

Ik tennis al heel wat jaren en ik word altijd weer blij als ik iets nieuws kan of gewoon soepel 

beweeg over de baan. Voor mij is tennissen ook een manier om mijn energie te kanaliseren, 

het kost energie en ik laad me er ook aan op. 

 



 

 

 

 

 

Wat is jouw missie? 

Om samen met het trainersteam, dat bestaat uit Michael, Wesley en Linda te blijven bouwen 

aan de ontwikkeling bij Manger Cats. Bij de jeugd betekent dat we spelers enthousiast 

maken voor het spel en echte diehards voor wedstrijdtennis ontwikkelen. Dit doen we samen 

met hun ouders, zij tennissen vaak ook zelf en het is fantastisch als een familie gewoon lang 

bij Manger Cats tennist. Daarvoor zetten we ons in. 

En het is mijn missie om kennis over tennis te delen. Samen met Erik Smithuis werk ik aan 

mijn boek 'Tien tips voor toptennis'. 

 

 


