Dankbetuiging aan het Bestuur en alle leden van TV TULP
We zijn inmiddels bijna 3 maanden verder na het overlijden van Bastiaan en het feit dat hij
niet meer in ons midden is dringt nu pas echt door.
Voor een ieder die les heeft gehad van Bastiaan zal Baan 7 nooit meer hetzelfde zijn; net
zoals mijn leven voorgoed is veranderd nu ik Bastiaan moet missen.
Maar dankzij mensen zoals jullie krijg ik steun op de momenten die moeilijk zijn en kan ik
terugdenken aan het fantastisch mooie afscheid dat jullie voor mijn Bastiaan georganiseerd
hebben. Het is prachtig om te zien hoeveel mensen om hem hebben gegeven en hoe geliefd
hij bij een ieder van jullie is geweest. Die wetenschap zal bijdragen aan de verwerking van
mijn verdriet. Ik wil jullie, leden en Bestuur mede namens de familie, uit de grond van mijn
hart bedanken voor dit mooie en indrukwekkend afscheid dat zo enorm goed heeft gedaan!
Ik hoop dat Bastiaan’s lessen en de goede herinneringen daaraan jullie nog lang bij zullen
blijven en steun geven om je tenniscarrière bij de TULP voort te zetten.
Hartelijke groet, Trudi van Engelen
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Van de bestuurstafel

6 september 2017
Beste Tulp-leden,
Hoe schrijf je een voorwoord voor een clubblad welke grotendeels in het teken/herinnering staat van
Bastiaan. Dat valt niet mee.
Tijdens het zeer geslaagde Open Tulp toernooi kregen wij op 24 juni het verschrikkelijk nieuws van het
overlijden van onze trainer Bastiaan. Gedurende de week die volgde hebben we met z’n allen, maar
vooral samen deze klap proberen op te vangen. Een mooi en indrukwekkend afscheid op onze eigen
club op zaterdag 1 juli volgde. Uit de reacties die wij hebben mogen ontvangen hebben wij begrepen
dat men het gewaardeerd heeft op deze wijze afscheid te kunnen nemen, waarvoor dank!
Via de mail hebben wij jullie inmiddels geïnformeerd over het nieuwe Trainers Team Tulp (TTT).
Verderop in het clubblad stellen zij zich nogmaals voor. Wij vertrouwen op een plezierige
samenwerking met hen.
De zomer loopt helaas weer op z’n einde, maar er is nog volop gelegenheid om lekker een potje te
tennissen. De clubkampioenschappen enkel zijn momenteel nog volop bezig en er zijn al vele,
spannende 3-setters gespeeld. De clubkampioenschappen dubbel vindt plaats van 23 september t/m 1
oktober, waarvoor je je nog kunt opgeven, schrijf je in!
Ook kun je je weer inschrijven voor de wintertennis.
Wellicht is het opgevallen dat vrijwel alle groene sponsordoeken inmiddels zijn vernieuwd en er vele
nieuwe doeken en borden en dus nieuwe sponsoren zijn bijgekomen. Het resultaat van onze actieve
sponsorcommissie en natuurlijk het vertrouwen van onze sponsoren.
Hierdoor ziet het er rond de banen weer fris uit. Verdere veranderingen van het park zijn in
voorbereiding, waarover verderop in dit clubblad meer te lezen is.
Daarnaast zal tevens het interieur en meubilair van de kantine de komende periode worden vernieuwd.
Kortom, vele vernieuwingen waarvan we hopen dat ze ons verder zullen brengen naar de gezellige
familieclub waar iedere tennisser zich thuis voelt.
Tot slot: Nog veel lees- en tennisplezier met enkele van de Tips van Bastiaan die in dit clubblad geplaatst
zijn!
Rick, Nigel, Irma, Linda, Carola en Mark
Bestuur TV Tulp
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Beste service
én persoonlijk
advies
Altijd bij u in de buurt!
En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Gratis parkeren voor de winkel
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Van de redactiecommissie
Op 24 juni j.l. kregen we het vreselijke bericht dat Bastiaan Pos onze tennisleraar om het leven was
gekomen. De TULP was direct in diepe rouw.
Graag maak ik een diepe buiging voor het bestuur die voor de leden het mogelijk heeft gemaakt om
uiting te geven met elkaar aan het verdriet. Ook oud-leden kwamen van heinden en ver om hun
eerbetoon aan de o zo gewaardeerde Bastiaan te brengen.
De afscheidsdienst op zaterdag 1 juli bij de TULP was zo goed geregisseerd dat het Bastiaan eer aan
deed en de woorden die gesproken werden, waren prachtig. Er was regen voorspeld, maar de zon
kwam door en een vlinder kwam op de bloemen zitten; over symboliek gesproken!
Baan 7 zal voortaan Bastiaan Pos baan heten.
We hebben aan de leden namens de redactiecommissie gevraagd of zij iets in dit blad wilden schrijven,
de enkele berichtjes vinden jullie in dit blad terug. De meeste leden vonden dat alle mooie woorden al
gezegd waren en konden niets meer toevoegen.
Iedereen is het met elkaar eens; er is een heel mooi mens in de hemel bijgekomen!
In dit blad zetten we op verzoek een verzameling van de Tip van Bastiaan van afgelopen jaren en
natuurlijk foto’s.
We moeten door, onze vereniging moet door, de lessen gaan door, maar Bastiaan zullen we nooit
vergeten.
Namens de redactiecommissie,
Lea Perotti

Het lijkt wel of alle narigheid in drieën moet plaatsvinden.
Laus Klaver, de slager uit de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude, al heel lang sponsor van onze club, is op
9 juli jl. na een kort ziekbed overleden. Wij willen de familie heel veel sterkte wensen.
Ook vind je verder in dit blad een stukje over Co Oudhuis die op 17 augustus jl. overleed.
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Wat hadden we als nieuwe commissie een zin in onze eerste Open Tulp toernooi en wat ging het goed!
Tot vrijdagavond was alles geweldig en kon het niet beter worden zowel qua sfeer, de wedstrijden, het eten, de
hapjes, de omzet, als het weer.
Zaterdagochtend regende het en kwam het afschuwelijke nieuws van Bastiaan. Maar ook dat hebben we samen
mooi en respectvol gedaan. En wat was Bas trots op ons en hoe we het deden!
Vorige week zaterdag belde hij Trudi dat ze ook moest komen want het was zo gezellig en ze moest ook zien hoe
goed wij het deden.
Allemaal hebben we Bas denk ik vorige week bijna elke dag gezien op de baan of in de kantine.
Wij als Open Tulp commissie vonden het geweldig om met jullie samen te werken en dit met elkaar neer te
zetten.
Het voelt goed, dat is het belangrijkste en dat stralen we ook uit naar de mensen. Van de deelnemers en de
toeschouwers hebben we prachtige reacties gekregen.
Volgend jaar gaan we er weer een mooi toernooi van maken met elkaar en met een eerbetoon aan onze
Bastiaan.
Heel erg bedankt bestuur, kantinecommissie en baancommissie voor jullie samenwerking deze week
én ook bedankt dat wij als Open Tulp commissie het vertrouwen hebben gekregen om het toernooi op onze eigen
en nieuwe manier te organiseren!
Hartelijke groeten namens iedereen van de Open Tulp Commissie,
Micha

Hoe vreemd stil voelt het als ik langs baan 7 van de tennisclub loop.
Nooit meer een HOI Han, HOI Ben.
Voor altijd stil.
Toch hoor ik nog vaak je stem als ik sta te spelen, door zwaaien, sta niet zo te hakken man, doe nou eens wat ik
zeg en natuurlijk niet vergeten, je Deo.
Voor iedereen is het nog niet te begrijpen dat je voorgoed vertrokken bent.
Voor altijd zul je een plaats in ons tennisleven innemen.
Het was bijzonder om je gekend te hebben.
Ben en Hanneke Wouters.

Een enorm verlies van een groot sportman
Een fantastische trainer
Een clubman in hart en nieren
Een echt mensen-mens.
Bastiaan verdiende een warm afscheid en die heeft hij gekregen.
Opeens werd het bladstil op de TULP banen
Iedereen groot en klein was diep onder de indruk op het moment dat onze unieke trainer
naar zijn baan werd gedragen.
Bastiaan, je betekende ontzettend veel voor onze mooie club, wat zullen we je missen.
Man bedankt voor alles wat je voor onze club hebt gedaan.
Jan Delis
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Ook wij willen een stukje schrijven als eerbetoon aan Bastiaan.
Wij trainden op de zaterdagochtend. De ene keer één keer in de 14 dagen de andere keer om de week.
Soms om half negen de andere keer om 9.00 uur. Een paar dagen voor een training hadden we via
whats app contact met Bastiaan hoe laat de training zou aanvangen. ’s Winters in de hal en zomers
buiten. Jaren achteren. Al die jaren hebben we nooit af hoeven te zeggen omdat het geen weer was.
Bastiaan was er altijd. Altijd belangstellend en enthousiast. Het duurde nogal lang voor we onze slagen
hadden “ingeslepen”. Iedere keer weer oefenden we onze slagen en Bastiaan zorgde ervoor dat we
iedere keer voldaan thuis kwamen van de training. “Doe maar of je dans Cas” riep Bastiaan als Cas in
beweging moest komen bij het net. “En denk erom, je are bien voor ”. Want al leerden wij tennissen,
Bastiaan begon al aardig wat woordjes Westfries te spreken. Als we nu op de baan staan “horen” we
nog zijn aanwijzingen.
Cas en Ria.

Voor Bastiaan,
Mijn tennis leraar en veel later ook een goede vriend.
Het begin ojee ik ga tennissen want ik ben toch al veel op de tennisbaan i.v.m. mijn
gepassioneerde tennisfanaat Rick mijn man en heel veel gezellige mensen er omheen.
Maar ja dan ga je tennissen zonder balgevoel en inzicht.
Dus mijn eerste gesprek met Bastiaan was: “ik red dat niet”.
“Wat red jij niet” zei hij. “Natuurlijk red je dat”! Ach ja, ik had niet zoveel tijd, want de kinderen waren
klein en een zaak, een man die veel tennist en waar je ook wilt kijken want het is gezellig en daar houd
ik heel veel van. Er blijft dan niet zoveel tijd over, oké als jij geduld hebt met mij dan gaan we de
uitdaging aan. Samen zijn we de uitdaging aangegaan. Na meerdere groepjes te hebben gehad, want ik
bleef natuurlijk steken en was niet zo goed als de anderen, werd ik uiteindelijk wel clubkampioen samen
met mijn tennismaatje Jolanda Pureveen in de acht.
Wat waren we samen trots! Geduld werd uiteindelijk beloond na al die jaren van inzet.
Elke maandagochtend startten we weer met jou als eerste groep van de week. Even ook het wel en wee
van de familie Muileboom bespreken want er gebeurde altijd wel wat bij ons in de familie.
En dan was er op een geven moment het 7de inzicht, maar ja dat ging goed totdat ze de bal op mijzelf
gingen plaatsen en daar werd ik niet zo blij van, bang van de bal werd ik bijna.
Bassie heeft me geleerd na al die jaren om niet meer bang te hoeven zijn voor de bal, ook al wordt die
hard op je afgemept.
Weer gingen we samen met mijn maatje de uitdaging aan en het is gelukt eerst weer het vertrouwen
terug in de acht nu weer op naar de zeven wat waren we blij met jou als trainer wat had je een engelen
geduld met mij.
Beste Bastiaan bedankt voor je goede lessen en je adviezen en je luisterend oor, wat was jij een mooi en
fantastisch mens! Ik heb mede door jou het plezier in tennissen gehouden.
Groetjes, één van de Jo Jo ‘s
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Kees en Anita Hink
Verhuur van:
Biertappen, tafeltaps, statafels, stoelen,
krukken, terrasverwarming, tenten,
glaswerk enz.
Kijk op de site.

Spoorstraat 84
1723 NE Noord-Scharwoude

Autoservice Bakker,
al 25 jaar uw vertrouwde adres voor uw auto
Autoservice - Autoverkoop - Autolease
Oostelijke Randweg 4
Noord-Scharwoude
Tel. 0226-312891

Dorpsstraat 598
1723 HJ Noord-Scharwoude
Tel. 0226-317606
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Tennisles in de regen.
Het is vrijdagavond 10 september 2010.
De man is thuis in de woonkamer. De maaltijd is net achter de rug.
Het is inmiddels rond 8 uur in de avond. Buiten is het guur. Maar zijn hond wil er wel ff uit.
Weet je wat, denkt de man, ik kijk ff bij de tennisbanen. Het is wel slecht, maar wie weet. Het is tenslotte een
week met clubkampioenschappen enkel en mixed.
Hij doet zijn jas aan, ritst die zo hoog mogelijk dicht en gaat met de hond naar buiten.
De paraplu maar mee.
Alleen in de straat heen en weer is voor de hond
geen optie, die wil verder.
Dan blijkt buiten dat het meer regent dan hij binnen
dacht. De paraplu dus opgezet.
In de straat lopend ziet hij de lichten van de
kunstgrasbanen branden. De andere banen zijn nog
niet zichtbaar. Wat denkt de man, eigenlijk is het is
toch geen tennis weer? Ja, op kunstgras kun je erg
lang spelen, dus toch maar ff heen lopen.
Inderdaad wordt alleen op het kunstgras gespeeld,
op de gravelbanen staat flink wat water.
Ja, het toernooi moet wel verder. Maar bij baan 7
aangekomen blijkt dat daar niet voor het toernooi
wordt gespeeld. Daar worden de lessen afgewerkt.
Op baan zeven staan drie dames met trainer Bastiaan.
Zouden de dames dat wel zo fijn vinden met deze regen?
Hij gaat dus langs de baan staan en kijkt het gebeuren aan. Na een paar minuten kijken blijkt het hem dat ze flink
worden getraind. Na enkele slagen naar de overkant van de baan rennen en ballen rapen en weer snel terug om
je slagen te doen. Aanwijzingen van de trainer hoe de forehand of de backhand te verbeteren. Ze zijn toch
aandachtig ondanks de regen.
Wat later wordt er door de trainer een dubbelspel met de dames gespeeld. Hij serveert en daagt de tegenpartij
uit tot overleg hoe het spel aan te pakken. En weer aanwijzingen waar en hoe op de baan te gaan staan bij een
wissel. En de regen wordt er niet minder op.
Het is inmiddels zo dat de dames er met natte haren en natte shirts en broeken staan te spelen. De trainer, ja die
heeft gemakkelijk praten, die heeft een pet op en, volgens de man die met de paraplu op met zijn hond langs de
kant staat, een regenjasje aan.
Aan de aanwijzingen van de trainer en het commentaar en de opmerkingen van allen blijkt dat ze er ondanks de
regen verschrikkelijk veel plezier in hebben.
En de man langs de kant met zijn hond heeft daar weer plezier in.
Schrijver van dit stukje is bekend bij de redactie
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OPEN TULP TOERNOOI 2017
Wat hadden we als nieuw Open Tulp team enorm veel zin in ons eerste Open Tulp toernooi!
We waren al vroeg in het seizoen begonnen met alle voorbereidingen en vooraf hebben we al heel veel
plezier gehad. De vergaderingen waren altijd leuk, lang en vooral gezellig en uiteindelijk kwamen we
altijd weer uit op ons favoriete onderwerp eten en drinken. 
Het was dan ook meteen duidelijk wat de uitstraling van het Open Tulp toernooi moest worden: gastvrij,
hartelijk, een warm welkom voor iedereen, genieten van gezelligheid en lekker eten.
Iedereen in het team kreeg zijn of haar eigen taak, de aankleding van de kantine en het park, de
sponsoren, de PR en communicatie, de inschrijvingen, het eten, de hapjes etc. Iedereen had een eigen
ding waar hij of zij goed in was en leuk vond om te doen.
Alles werd grondig aangepakt en we hadden alles redelijk goed geregeld dachten we, maar deelnemers
zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Daar maakten we ons op een gegeven moment toch wat zorgen over,
want het aantal inschrijvingen bleef achter op dat wat wij ons als doel hadden gesteld. Dus gingen we
allemaal bellen, mailen en appen naar iedereen die we kenden die kon tennissen en van gezelligheid
houdt. Van veel mensen kregen we toen te horen “We hebben toch nog 3 dagen om ons op te
geven…?” Uiteindelijk kwam het ook met het aantal inschrijvingen goed en zaten we iets boven het
aantal van 2016. De hele week waren de banen dan ook goed vol gepland en waren vaak 10 banen in
gebruik.
Gedurende het toernooi was er volop gezelligheid op het sportpark. Naast de deelnemers was het ook
goed toeven voor de supporters. In de weekenden hadden we onze prachtige Food boet met broodjes,
speciale tosti’s, verse smoothies, heerlijke fruitsalade van Alco en een lekkere avondmaaltijd. Uiteraard
hebben we ook gezorgd voor lekkere hapjes voor bij de borrel. Dus iedereen bleef gezellig zitten en de
leuke wedstrijden aanschouwen!
Geluk hadden we ook met het prachtige weer en alle avonden was het terras tot laat vol.
We zeiden dan ook op vrijdagavond tegen elkaar “Wat hebben we een top week en het wordt heel
moeilijk om dit volgend jaar te overtreffen.”
Tot zaterdag ochtend, toen we om half 10 begonnen, de eerste partijen in de regen op de baan stonden
en het bestuur in de kantine kwam om te vertellen dat Bastiaan een ernstig ongeluk had gehad en het
er niet goed uit zag.
We hebben deze dag in een roes beleeft en ons best gedaan om alles zo goed mogelijk op te pakken. Na
het besluit om het finale weekend toch te spelen, omdat we denken dat Bastiaan dat gewild zou
hebben, zijn we in een versoberde vorm doorgegaan. De slingers en ballonnen weg, vlaggen halfstok,
het net op baan 7 naar beneden, geen feestavond, geen verloting en geen prijsuitreiking. Het was een
heftig en emotioneel finale weekend, maar ook dit hebben we als club met elkaar op een mooie en
waardige manier gedaan.
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Bijzonder was ook de fijne samenwerking tussen de commissies onderling. Het was ons nooit gelukt om
zonder de baancommissie, de kantinecommissie en het bestuur dit Open Tulptoernooi neer te zetten,
nogmaals bedankt voor jullie inzet en hulp.
Wij als Open Tulp team hebben genoten van de strijd, sportiviteit en de gezelligheid tijdens het
toernooi!
We hopen dat jullie ook allemaal genoten hebben en dat de sfeer en het gevoel welke wij voor ogen
hadden ook zo op jullie overgekomen is.
Bedankt allemaal voor een mooie en bijzondere week en we zien jullie graag volgend jaar weer terug
tijdens de Open Tulp!
Hartelijke groeten,
Annemiek, Bart, Coby, Ed, Gaby, Ilona, Mariëlle, Margret, Micha, Mirjam
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Tennistaal
Ken je de volgende tenniswoorden die Bastiaan vaak gebruikte en weet je ook wat ze betekenen?

1.

2.
4.

3.

5.

7.

9.

6.

8.

10.
12.

11.
De goede woorden staan hieronder, een beetje verstopt tussen de andere woorden.
Als je al een tijdje tennisles hebt, spreek je vast al een beetje “Bastiaans”. Je zult al wel een krachtige forehand
hebben die je de nodige topspin meegeeft en je arm staat na de slag in de goede deo-stand. Ook je
dubbelhandige backhand mag er zijn, want je slaat alle ballen ruim over het touwtje van Bastiaan. Vóór je volleert
maak je netjes een split-step en natuurlijk is je backhandvolley géén ruitenwisser! Vanaf het skateboard kijk je
naar de netspeler die als een hongerige tijger klaar staat zijn prooi te bespringen. Je hebt veel succes met je serve
met een curve en samen met je partner maak je op het goede moment een dubbele muur. Mocht je ondanks
alles toch achter staan, denk dan aan de wounded bear. Het helpt echt!
Heb je ze alle twaalf gevonden? Dan spreek je goed Bastiaans!
Laten we het nooit vergeten en het steeds goed gebruiken bij het tennissen!
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Bastiaans
(Zo’n acht jaar geleden schreef ik een stukje over ‘de taal van Bastiaan’. Ik had daar ook een soort
beeldpuzzel van gemaakt. Het stukje volgt hieronder, in aangepaste vorm.)
Een voorbeeld van de taal van Bastiaan:
Je begint met het aansnijden van de taart, vervolgens blijf je even staan in de boogschuttershouding om
vervolgens de lucifer aan te strijken. Voor een buitenstaander absoluut wartaal, maar wij Tulpers weten
wel beter: We hebben het hier over serveren! En dan met name over ‘de serve met een curve’.
Ik heb heel wat jaren tennisles gehad van Bastiaan en daardoor leer je elkaar heel goed kennen,
respecteren en waarderen. Bastiaan kon met iedereen opschieten. Hij paste zijn manier van lesgeven
aan aan de leeftijd en het karakter van elke individuele tennisser. Zo wist hij precies de juiste toon te
vinden en had hij zichtbaar plezier in zijn werk als je je tenminste inzette. Hij kon je complimentjes
geven als je dat verdiende, maar ook kreeg je af en toe opmerkingen voor je kiezen die ‘op het randje’
waren… (Hij schrok er soms zelf van!) Toch was dat altijd humoristisch bedoeld en je kon er ook alleen
maar om lachen!
Bastiaan was voor mij een heel leuke tennisleraar, die met veel kennis en vaardigheid, gelardeerd met
de nodige humor, deze te laat begonnen zestiger nog wat techniek en tactiek trachtte bij te brengen.
Wat hem nog goed lukte ook! Ik deed precies wat hij zei en volgde al zijn adviezen blindelings op, met
het gewenste resultaat. Op menig schilderij heeft Sietse mijn naam geschilderd. Alles dankzij Bastiaan!
Maar wat ik in het begin niet wist, was dat leren tennissen eigenlijk ook gewoon een vreemde taal leren
betekent… en zo langzamerhand spreek ik dan ook een aardig woordje Bastiaans.
Zo moet je weten wat de deo-stand is, om je forehand de nodige topspin mee te kunnen geven en is het
belangrijk dat je backhandvolley geen ruitenwisser is. Denk daarbij steeds aan het touwtje van Bastiaan!
Ook moet je het niemandsland vermijden, maar ben je de stofzuiger dan moet je daar nu net wel staan!
Wist je dat je als tennisser soms op het skateboard staat en moet tijgeren? Ook bouw je met je maatje
een ondoordringbare muur op de juiste momenten en moet je je af en toe als een ‘wounded bear’
gedragen om je achterstand om te zetten in een voorsprong.
Voortaan zullen we het zonder nieuwe woorden in de taal van onze geliefde Bastiaan moeten doen. Ik
weet niet of ik voortaan nog via de kant van zijn lesbaan, het park in ga. Je kon nooit voorbij lopen of hij
zag je, groette je en vroeg soms iets persoonlijks. Altijd was hij geïnteresseerd en betrokken.
Een oud-leerling van mij, een Turkse jongen, zei ooit tegen mij dat wij onderwijs gaven vanuit ons hart
en dat dat ons zo speciale leerkrachten maakten. Nu wil ik eigenlijk precies hetzelfde zeggen over Bas:
hij gaf les vanuit zijn hart!
We blijven Bastiaans spreken en vanaf nu zit hij voor altijd in ons hart!
Heidi Duin
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Fysiotherapie Muda
Sportblessure, revalidatie na een
operatie, trainen gedurende en na
de chemokuren, stuitpijn,
schouderbeperkingen, een rug die
stijf en pijnlijk blijft, etc.?
Daar hebben onze therapeuten de
passende behandeling voor.

www.fysiotherapiemuda.nl
Like ons op facebook Fysiotherapie Muda

Bij een droomkavel hoort een droomhuis!
Wij bouwen uw droomhuis al vanaf 135.000,- incl. BTW

Vraag de gratis uitgebreide brochure aan of
maak een vrijblijvende afspraak en laat u
deskundig voorlichten en adviseren uit een
ruime keuze van woningen.
Bouwbedrijf Theo Kruijer
Kokkel 2A - 1723 HX Noord-Scharwoude - T: 0226-316046
www.theokruijer.nl - info@theokruijer.nl
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Bel: (072) 576 07 30 24 uur storingsdienst
KANTOOR:
Flemingstraat 37, 1704 SL HEERHUGOWAARD
Tel. 072-5760730 Fax 072-5760739
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Belevenissen van de (G)ouden Tulp met Bastiaan.
Tijdens een van de vele tennislessen met Bastiaan, gegeven aan Rick; Ed; Jeroen; Jan en Cees, zijn er
diverse gesprekken geweest waarom er bij onze vereniging geen veteranen toernooi wordt gehouden.
Bastiaan heeft op een gegeven moment erop aangedrongen dat Jeroen en Cees deze wens zouden
kunnen vervullen om veteranen toernooi op te starten. Mede omdat zij toch inmiddels tot de
pensionado's behoren. In goed overleg is er een (G)ouden Tulp team samen gesteld met Winfried; Rick;
Jolanda; Trudi; Jeroen en Cees. Met dit team zijn we gestart met de organisatie en in 2016 is het eerste
(G)ouden Tulp Toernooi gestart.
Naast onze inspanningen als team heeft Bastiaan ook een geweldige bijdrage geleverd middels
aansporen aan de veteranenleden die tennisles bij hem hadden om mee te doen aan ons toernooi. Ook
buiten onze vereniging heeft Bastiaan ons toernooi gepromoot bij andere toernooien waar hij dan
aanwezig was voor de racket bespanningen. Als (G)ouden tulp team gedenken wij Bastiaan aan zijn
gedrevenheid en sportiviteit. Daarnaast had hij ook een gezonde kijk op het leven en een grote dosis
humor. Met andere woorden, kijken wij naar Bastiaan als een heel bijzonder mens en wensen wij Trudi
en overige familie en vrienden veel sterkte toe.
Het (G)ouden Tulp Team.
Met Rick; Ed; Jeroen; Jan en ik hebben wij plm. 14 jaar lang tennisles gehad van Bastiaan. Deze lessen
hebben wij met veel plezier en lol beleefd. Er werd niet alleen tennisles gegeven ook werd er aan de
conditie gewerkt. Voor de training werd er vooraf nog een uur vrij getennist. Op de maandagen werd er
feitelijk 2 uur intensief gesport en daar kijken wij met veel plezier op terug. De lessen zullen
waarschijnlijk volgend jaar ook wel weer doorgaan, maar het zal nooit meer zo worden als met Bastiaan.
Cees Biersteker

Stukje van Jeroen de Vries
We waren op een mooie zomerse donderdagochtend weer eens gaan
golfen op Dirkshorn We liepen op de 8ste hole toen Bastiaan een egeltje
langs de kant van de weg zag zitten. Ik zeg hé dat klopt niet, een egeltje
loopt niet zomaar overdag langs de weg. Toen we dichterbij kwamen bleef
hij zitten. We pakten hem op en zagen dat hij was aangereden, we zijn
direct naar Schoorldam gereden naar de egelopvang (Dikke Prik). Daar
aangekomen waren ze niet thuis, we hebben hem in een hokje gedaan en
een briefje geschreven hoe we eraan kwamen. We moesten hem ook nog
een naam geven, we noemde hem “Eagle”. Drie dagen later kregen we
bericht dat “Eagle” was overleden aan zijn verwondingen.
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Verzameling tips van Bastiaan
De eerste kennismaking 2003:
Even voorstellen, trainer Bastiaan Pos
Woonplaats: Heerhugowaard
Vanaf 2003 ben ik trainer bij TV TULP. Ik geef senior- en jeugdtrainingen en verzorg
de jeugdselectie. Ik ben op 6 jarige leeftijd begonnen met tennissen bij TC Hogendijk
in Egmond en speelde al 16 jaar competitie bij TC Alkmaar. Na de basisschool en de
middelbare school in Alkmaar (PCC) heb ik de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding afgerond in Amsterdam. Daarnaast heb ik mijn fitness- en tennisdiploma
gehaald. Ik heb 8 jaar bij Dynamic Fit (fitnesscentrum in Alkmaar) gewerkt. Bij TV
Heiloo heb ik 1 jaar les gegeven en bij TC Alkmaar 7 jaar.

De eerste tip van Bastiaan – juli 2005
Een dubbel wordt aan het net gewonnen, mits de spelers zich enigszins aan het net kunnen redden.
Iets ondernemen, het initiatief nemen, wordt op praktisch alle niveaus beloond. Kijk naar de ontwikkeling van
niveau 9 tot 5:
9-spelers staan regelmatig met 3 of 4 spelers op de baseline, zodat ze voor iedere bal voldoende tijd hebben om
zich voor te bereiden. Op de baseline kunnen de spelers zich, voor hun gevoel verdienstelijker maken dan aan het
net. Zodra er een, meestal agressievere speler het risico durft te nemen iets te ondernemen in de rally, te
snoepen, verandert het spel als bij een donderslag. Het wachten op elkaars fouten verandert in het voorkomen
dat die netspeler ingrijpt. Met andere woorden de tegenpartij gaat eveneens meer risico nemen. De fouten die
hierdoor worden veroorzaakt zijn min of meer het gevolg van het opportunistische spel van die ene netspeler en
het dubbelspel is geboren. Een verstandig dubbelspel-team zet dan ook om deze reden in ieder geval een speler
aan het net. Ook al kan hij –voor zijn gevoel- nog zo weinig uitrichten, het actief aan het net aanwezig zijn leidt
automatisch tot riskanter tegenspel, met alle gevolgen van dien. Een actieve netspeler, die regelmatig probeert in
te grijpen (en daardoor fouten maakt), heeft voor het dubbelspel meer waarde dan diegene die zichzelf in de
tramrails opbergt en na afloop kan zeggen dan hij weinig fouten heeft gemaakt en dat hij niet is gepasseerd door
zijn tegenstander.
De lob blijkt in veel dubbels op dit niveau een perfect wapen om de aanval van de tegenstander af te slaan en het
initiatief over te nemen, De oorzaak ligt voornamelijk in de slechte positiekeuze van de netspeler ten opzichte van
het net. Veel netspelers staan namelijk veel te dicht op het net en lokken daardoor de lob vanzelf uit. Heel veel
teams houden dan ook uit respect voor dit wapen altijd een speler achterin en gaan zelfs zover dat als degene die
achterin staat naar voren gaat, de ander weer naar achter rent. Zodra de smash goed beheerst wordt, kan de
kracht van de lob van de tegenstander ongedaan worden gemaakt. Op dat moment durven de meeste
dubbelspel-teams wel met twee spelers aan het net te staan.
De betere van de twee spelers staat aan de linkerkant. Het kan ook de meest ervaren speler zijn die links staat.
Aan deze kant zal hij de breakpoints moeten verzilveren, of de gamepoints moeten wegwerken. Hierover zijn de
meningen verdeeld en het is op lager niveau ook vaak zo dat diegene met de beste backhandreturn aan de
linkerkant staat uitgaande van een rechtshandige.
Uit dit alles blijkt dus dat het dubbelspel niet met een enkelspel te vergelijken is. Een goede dubbel is geen
optelsom van twee goed tennissers. Voor de enkelaars onder ons: schrijf ook eens in voor een dubbeltoernooi, er
zitten genoeg ingrediënten in die je in het enkelspel zeker goed zou kunnen gebruiken.
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Tips:







Op de eerste service minder risico nemen (80% dus), dan in het enkelspel om te voorkomen dat er een
tweede service geslagen moet worden en de netspeler onder druk kan komen te staan.
Zo serveren dat de netspeler iets kan ondernemen aan het net.
Blijf bewegen aan het net, je bent lichtvoetiger, er is meer dreiging, je kunt beter volleren omdat je de bal
verwacht.
Blijf communiceren tijdens het punt: “jij, los, wissel”. Bespreek ook de tactiek tussen de punten door; ”in
welke richting ga je serveren zodat je partner hierop kan
anticiperen bij de return
Ook als het even tegenzit in de partij: blijf elkaar aanmoedigen en
oppeppen, blijf positief!

Tip augustus 2008
Discussie over een punt
De meeste tennissers onder ons, waarschijnlijk u ook, zijn niet gezegend
met een scheidsrechter en lijnrechters tijdens hun wedstrijden. Dit kan
soms wel een leiden (lijden) tot discussies over een punt. Hier enkele tips
om hier goed mee om te gaan.
Laten we er in de eerste plaats van uit gaan dat vals spelen uit den boze is
en dit artikel bedoelt is om u voordeel op een eerlijke manier op te leveren. Maar in een tenniswedstrijd probeer
je alle mogelijke middelen te benutten om de partij te winnen. Soms lukt dit door beter tennis te spelen dan de
tegenstander en soms probeer je dit door mentale en psychologische trucjes uit te halen. Enkele voorbeelden om
psychologisch beter ten strijde te trekken:
Wat te doen wanneer u het niet eens bent met de beslissing van uw tegenstander
(bal is in, hij/zij roept uit):
Indien mogelijk vraag of hij/zij de balafdruk kan aanwijzen. Bij twijfel vraag of u mag komen kijken. Is het niet
mogelijk om de balafdruk te achterhalen, blijf rustig. Meestal zal het toch een welles-nietes-discussie worden en
heeft schelden geen zin. U mag wel laten merken dat dit gedrag niet de bedoeling is. Speel een let en probeer uw
concentratie te behouden.
Hebt u discussies over de stand, tel dan hardop zodat er geen onduidelijkheden meer kunnen voor komen.
Komt het nu vaker voor tijdens een wedstrijd, haal dan iemand van de
wedstrijdleiding/scheidsrechter/competitieleider erbij om zo nodig als scheidsrechter te fungeren.
Enkele tips om uw tegenstander voor te zijn om in uw nadeel te beslissen:
Wanneer u een twijfelachtige bal slaat, roep direct 'YES' of 'KOM OP'. De tegenstander weet dat u er zeker van
bent dat de bal goed was en geeft u sneller het voordeel van de twijfel.
Vraag nooit of uw geslagen bal uit was, want dan is het voor uw tegenstander wel heel makkelijk om 'JA' te
antwoorden. Stel de vraag altijd vanuit uw voordeel zoals, 'die bal was goed he??'.
Dan zijn er nog de geniepige opmerkingen, die niet zorgen voor veel sympathie van uw tegenstander en zelfs
tennispartners. 'Alweer uit!, roepen als de bal uit is van de tegenstander, is zo'n voorbeeld. Ook al uw vreugde
uiten over een punt, voordat de bal heeft gestuit en daadwerkelijk fout was, is geen goede opening voor een
gezellige avond aan de bar. Of de opmerking, 'Ooh, die had ik toch gehad' als een bal fout wordt geslagen, die u
eigenlijk niet had gehaald als deze in zou zijn geweest.
Het klinkt wellicht vreemd, maar soms gebeurt het wel eens dat je op deze manier een wedstrijd alsnog wint.
Zeker als de belangen groot zijn, wordt alles uit de kast gehaald om de partij te winnen.
Tenslotte blijft de beste remedie tegen valsspelers natuurlijk de partij gewoon winnen.
De partij opgeven en denken dat hij/zij nu zijn lesje wel heeft geleerd werkt natuurlijk averechts, dat was net de
bedoeling van jouw tegenstander!
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Tip 2009
Winnen van tennis-vijanden
De titel klinkt wat zwaar, maar je herkent het wellicht. Spelen tegen iemand waar je totaal niet mee
door een deur kunt. Een wedstrijd spelen geeft al extra druk, maar wanneer er ook nog eens eergevoel
op het spel staat wordt de inzet wel erg hoog. Hoe blijf je zo koel mogelijk.
De motivatie van deze tennistip komt uit een geheel andere sport, kickboxen. Tijdens de finale van het
wereldkampioenschap K1, ging een van de twee vechters door het lint en werd gediskwalificeerd.
Reden van het gedrag, een persoonlijke vete buiten de ring en ergernis aan de speelstijl van de
tegenstander.
Hoe herkenbaar is dit op de tennisbaan. Mensen die zich ergeren aan de speelstijl van een tegenstander
en daardoor bij voorbaat al geïrriteerd de baan betreden.
Met uitspraken als, 'dat is toch geen tennis!' of 'als ik zo moet winnen dan hoeft het voor mij niet
meer!', wordt de desbetreffende tactiek schijnbaar vakkundig de grond in geboord.
Of wanneer er buiten de tennisbaan een ruzie gaande is, wordt dit meestal meegenomen naar de
tennisbaan. Iedere opmerking of beslissing van de tegenstander wordt onpartijdig en ongeloofwaardig
beoordeeld. Waardoor het lontje wel erg kort wordt.
Tips om het hoofd koel te houden:
Erger je niet aan de tactiek van de tegenstander, dat is zijn/haar
goed recht. En jij moet maar zo goed zijn om hierdoor heen te
breken met je eigen tactiek.
Ook al heeft het verleden andere dingen laten zien, op de
tennisbaan is iemand gewoon een tegenstander zoals alle anderen.
Zoek niet achter iedere opmerking of beslissing iets negatiefs.
Oogkleppen op en je van niemand wat aantrekken. Zo gaat al je
energie naar je tennisspel en niet naar bijzaken.
Laat je je gek maken door een tegenstander die daar juist op uit is?
Of ben je slimmer en trek je je er niets van aan en win je die
wedstrijd gewoon?
Vergeet niet waarom je op de tennisbaan staat, voor je plezier!
Succes en keep it cool!

Tip augustus 2009
Poachen in het dubbelspel
Spelers die in het dubbelspel aan het net staan en in staat zijn de bal te volleren, hebben een grote kans
het punt te beëindigen. Daarom proberen netspelers zoveel mogelijk ballen te pakken.
Netspelers worden door partners, coaches (tijdens de competitie), leraren en trainers en betrokken
ouders en/of publiek aangemoedigd om meer ballen te volleren en daarmee meer en sneller punten te
maken. De Engelse term poachen (letterlijke vertaling: stropen, afpakken) gebruiken we in het tennis
voor ingrijpen. In dit artikel sta ik stil bij het kunnen, willen en durven spelen van dit netspel. Daarnaast
ga ik in op de timing van het poachen.
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Kunnen poachen
Dit is redelijk eenvoudig, dat wil zeggen voor een persoon die een volley enigszins beheerst en die in staat is om
enkele passen te maken om de bal te bereiken. Bij het oefenen blijkt het al snel succesvol te zijn, vooral als de
speler vooraf weet waar de bal ongeveer gaat komen. Alles ligt min of meer vast; je weet waar de bal komt en je
weet dat je met bijvoorbeeld de forehandvolley de bal schuin achter de netspeler tegenover je probeert te
spelen. Meestal is er binnen een aantal pogingen zichtbaar resultaat. Vaak zijn speler en trainer tevreden en lijkt
de vaardigheid klaar voor toepassing in een wedstrijd(vorm). Tijdens die toepassing blijkt dan veelal dat de speler
niet precies weet in welke situatie en op welk moment het poachen mogelijk en effectief is. De speler moet oog
hebben voor de situatie van de tegenstander (positie en mate van tijdnood), de slagbeweging van de
tegenstander (gaat deze hard slaan, hoog of laag, met topspin, vlak of slice) en de balbaan op het moment dat de
bal onderweg is.
Willen poachen
Dit element lijkt voor de hand liggend, maar blijkt niet altijd aanwezig. Spelers die wel degelijk begrijpen wat de
waarde van poachen kan zijn en die kunnen poachen, willen het toch niet altijd. Vooral als ze denken of weten
dat hun partner beter is en het punt toch wel wint, zullen ze liever hebben dat deze de rally uitspeelt. Ten
onrechte veronderstelt de trainer of coach dat een speler die het poachen kan toepassen, het ook wil toepassen.
In een gesprek tussen speler en trainer/coach of tussen speler en speelpartner kan het willen beter tot uiting
komen.
Durven poachen
Durven poachen is nog een stap verder. Er zijn drie fundamentele angsten die op vrijwel alle niveaus voor kunnen
komen, naast de angst om de volley fout te slaan (vooral ook gekoppeld aan de score op het moment van die
volley, bijvoorbeeld matchpoint). De drie fundamentele angsten zijn geraakt worden, gepasseerd worden in de
tramrails en overlobd worden. Vóór je op poachen kan gaan oefenen, dien je bewust te zijn van - een of
meerdere van - deze angsten, die ik hieronder nader toelicht.
1) Angst om geraakt te worden
De speler die bang is om door de bal te worden geraakt, moet eerst leren hoe hij zijn lichaam kan beschermen.
De hoogte en stand van het racketblad in combinatie met de positie van het racket ten opzichte van het lichaam
zijn daarbij essentieel. Bovenal is het belangrijk om vroeg tijdig te zien waar de bal gaat komen.
2) Angst om gepasseerd te worden
De speler die bang is om gepasseerd te worden, zal pas durven poachen als hij zeker weet dat de bal niet door de
tegenstander in de tramrails wordt gericht. We noemen dat voorwaardelijk poachen. Ook hier speelt het
waarnemen een cruciale rol. Op het moment dat de netspeler ziet dat de bal niet meer langs de lijn kan worden
geslagen, durft hij een stap naar het midden te doen. In deze situatie is de term territorium erg nuttig. Het komt
erop neer dat de netspeler in het midden van een gebied staat dat van hem is en waar voor zijn gevoel geen bal
doorheen gaat zonder dat hij deze kan volleren. Per niveau, per situatie en zelfs per tegenstander zal dat
territorium verschillend zijn. Voor een goede dubbel is het een voorwaarde dat de netspeler bewust is van de
grootte van zijn territorium en dat zijn partner de grootte hiervan ook kent. Bij poachen hebben we het over het
volleren van ballen die buiten je territorium komen. Binnen jouw territorium is het volstrekt logisch dat je alle
ballen volleert; dat is immers jouw gebied.
3) Angst om overlobd te worden
De speler met deze angst zal liever iets verder van het net staan. Die grotere afstand tot het net gaat ten koste
van de dekking van het veld aan het net (denk aan een voetbalkeeper die uit zijn doel komt). Het territorium blijft
even groot, maar door het terugtrekken is de dekking van het bereik (ook wel: strooihoek) van de tegenstander
kleiner. De belangrijkste vaardigheid die een speler dient te ontwikkelen zit weer in het waarnemen. De netspeler
moet vroegtijdig leren zien of de tegenstander gaat lobben of laag speelt. Het leren zien hoe het racketblad van
de tegenstander naar het raakpunt gaat, geeft veel inzicht in het omgaan met de lobangst in relatie tot het
poachen.
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Timing
De timing van het poachen is de laatste belangrijke factor. De netspeler moet voor poachen kiezen als de
tegenstander niet meer van slagrichting kan veranderen. Kort voor het raakpunt zijn tegenstanders niet meer in
staat om de stand van het blad te veranderen (links/rechts of hoog/laag). Die precieze timing geldt niet voor de
onvoorwaardelijke (en bij voorkeur afgesproken) verrassingspoach. Zelfs als de bal niet wordt gevolleerd, zit de
winst vaak al in het feit dat de tegenstander zijn aandacht verdeelt over bal en tegenstander aan het net.
Hierdoor worden meer fouten gemaakt. Die timing van het poachen dient per wedstrijd te worden geijkt. Een
speler die een prima timing heeft bij het poachen op bijvoorbeeld niveau 7, zal merken dat op niveau 6 die timing
verandert. Zowel het territorium als de timing van het poachen verandert dus voortdurend met het niveau en
met de specifieke eigenschappen van de tegenstanders.
Conclusies
Het oefenen op het begrijpen van je territorium is belangrijker dan oefenen op de techniek van het ingrijpen.
 Het begrijpen van de drie fundamentele angsten verandert de inhoud van volleylessen.
 Aandacht voor het specifieke waarnemen is belangrijker dan het oefenen op de techniek van de volley.
 Ervaren dubbelspelers voelen automatisch aan dat territoria veranderen en onervaren spelers moeten de
verschillende situaties leren doorzien.

Succes! Bastiaan.
Word bewust van je leerproces, tip maart 2010
Het winterseizoen is voorbij! Vorig jaar begon ik met de tip wat te doen als je vanuit de hal weer naar buiten gaat
spelen. Mijn doelstelling met de trainingen is om jullie, buiten plezier te hebben en lekker te sporten, bewust
bekwaam te maken over hoe je met alle aanwijzingen om kunt gaan. Deze keer heb ik een mentale tip over hoe
het werkt met iets (een nieuwe beweging) leren en hoe je daar in je hoofd (mentaal) en met je lichaam (fysiek)
mee om kunt gaan.
Door onze gretigheid naar directe resultaten en/of een gebrek aan zelfbewustzijn, zien we vaak de leerkansen op
langere termijn niet. Bewust zijn van je leerproces is een belangrijke stap naar het behalen van je tennisdoelen.
Maar wat betekent het om bewust te zijn van je leerproces, en hoe wordt je bewust? De meesten van ons
verwachten direct resultaat van een bepaalde actie (1), observeren dat resultaat na die actie (2), en reageren op
dat resultaat (3). Laten we ter verduidelijking een voorbeeld van Jan en zijn service nemen:
 Jan verwacht zijn 1ste service in te slaan,
 Jan ziet zijn 1ste service in het net belanden,
 Jan laat zijn hoofd hangen, en schudt teleurgesteld zijn hoofd van links naar rechts.
Om bewust deel te nemen in zijn leerproces zou Jan nog een 4de en een 5de stap moeten toevoegen, namelijk
een bewuste waarneming van zijn reactie (4), en een bewuste aanpassende actie (5). Verdergaand met Jan’s
voorbeeld, zou hij de volgende acties kunnen toevoegen:
4. Jan neemt waar dat hij fysiek en mentaal negatief reageert op het missen van zijn 1ste service,
5. Jan zorg dat hij zijn arm bewust ontspant, dat hij weer focust op de plek waar hij de service wil plaatsen en
bijvoorbeeld ook dat hij zijn opgooi bijstelt.
Door op deze manier te leren hoe je aanpassingen in je spel kan maken op momenten dat het niet goed gaat, leer
je in feite om te leren. Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw leerproces. En dat is maar goed ook, want
niemand kan het voor jou doen. Natuurlijk, een verandering van mindset is nodig om op deze manier je spel te
benaderen. Maar wanneer je vaker en vaker focust op wat je allemaal kunt verbeteren aan je spel, dan zal je
opvallen dat goede resultaten vanzelf zullen komen, misschien wel met veel minder moeite dan ooit tevoren
zelfs. Leer vooral bewust je fysieke, emotionele, en mentale reacties op de baan te observeren.
Ga dit oefenen in de trainingen of met vrijspelen! We spreken elkaar op de baan!
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Tip juni 2010
1. Bouw vertrouwen op: Als je minder fouten maakt dan je tegenstander, win je. Dat betekent dat je
wat meer naar de baan zult moeten gaan om het juiste gevoel te krijgen. Liever een paar keer per week
driekwartier oefenen dan één keer twee uur. Je huiswerk heb je dan tenminste gedaan, waardoor je
zekerder bent op beslissende momenten. De meeste wedstrijden worden gewonnen door degene die
de minste fouten maakt, niet door de wedstrijd te dicteren.
2. Speel met marge: Begin nooit in de vijfde versnelling. Begin in z’n één en schakel rustig door. Je moet
het schakelen met geduld opbouwen. Met marge spelen betekent minimaal een meter over het net,
een meter binnen de zijlijnen en een meter voor de achterlijn. Dan slaat niemand je weg. Een
trainingstip: denk aan het touwtje. Alle ballen moeten daar overheen.
3. De bal vroeg nemen: Als je lichaam warm wordt en je je lekkerder begint te voelen, ga je het tempo
opvoeren. Dat betekent niet harder slaan, maar de bal sneller nemen. Pas als dat goed gaat , ga je meer
vaart geven. Dit wordt weleens het CLV-principe
genoemd: controle, lengte en vaart. Je zal zien dat het
punten oplevert.
4. Sla diep en diagonaal: Een tip voor noodgevallen. Diep
cross - dan is de bal het langst onderweg - is altijd goed
om onder de druk van je tegenstander uit te komen. En
liefst op de zwakste slag van je tegenstander. Nog steeds
is dat bij de meeste spelers de backhand. DD dus, diep
diagonaal. Speel in ieder geval niet zo’n riskante fiftyfifty-bal die fout gaat door de wind of omdat je hem nog
niet lekker raakt in het begin van de wedstrijd als je nog
niet warm bent.
5. Bereid je slag voor: Hoewel het buiten langzamer gaat
dan binnen, moet je zorgen voor een snelle
slagvoorbereiding. Er zijn immers wel meer variabelen:
de stuit, de wind, de zon. Breng je racket zo snel mogelijk
ver naar achteren; zo heb je meer correctietijd.
6. Let op de opgooi: Ook bij de serviceopgooi is de
constante factor van belang. Bij wind: Gooi de bal niet al
te hoog op. Houd hem iets lager en kies bij de slag voor
meer effect en sla niet te hard en te vlak.
7. Gebruik de rustpauzes nuttig: Denk rustig na: wat heb
ik tot nu toe goed gedaan en wat ga ik doen? Doe vooral niet te veel. Rijg de punten niet aaneen, maar
speel ze stuk voor stuk, met geduld. En het moeilijkste: denk niet aan de punten maar aan een
strijdplan. Waar houdt de tegenstander niet van? Waar is hij minder sterk in? De rustige speler heeft
psychologisch altijd een streepje voor.
8. Verzorg het racket: Denk niet goedkoop. Een nieuw gripje kost drie euro. Direct doen. Een
bespanning gaat niet langer mee dan maximaal een half seizoen. Dan is de rek er absoluut uit, ongeacht
je niveau. Ga dus niet spelen met het racket dat nu al een halfjaar in de kast ligt. Als de fysiotherapeut je
straks van je tennisarm af moet helpen is dat een stuk duurder dan een nieuwe bespanning: voor twee
tientjes ben je klaar. Vraag ernaar op de baan en laat je racket keuren!
9. Schoenen: Een tennisseizoen betekent in feite nieuwe schoenen. Het gaat niet alleen om de zolen,
maar de steunfunctie van een schoen neemt nu eenmaal af en deze moet optimaal zijn om blessures te
voorkomen. De hiel moet goed aansluiten. En als je nieuwe schoenen koopt, trek de sokken aan waarop
je ook tennist en loop tien minuten in de winkel op de schoenen die je wilt hebben.
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10. Trek warme kleding aan: Veel te vaak zijn we te dun aangekleed. Liever een laag te veel dan te
weinig. Er is toch niets lekkerder dan lekker bezweet van de baan af komen? Denk eraan: neem
voldoende vocht tot je, dit houd je in de 3e set langer op de been.
En met deze tiende tip hopelijk als winnaar!
Tip augustus 2010
Het verwerken van fouten is één van die problemen waardoor tennissers mentale problemen ervaren.
Spelers hebben nogal eens de neiging om gemaakte fouten te projecteren op hun eigen kunnen. Veel
fouten maken betekent dan 'er niets van kunnen'.
De volgende regels kunnen u in de toekomst helpen beter met gemaakte fouten om te gaan:
 foutloos tennis bestaat niet
 het is dus heel normaal om fouten te maken
 een gemaakte fout is niet meer terug te draaien
 probeer om een gemaakte fout niet te herhalen
 een ‘gedwongen’ fout wordt veroorzaakt door een goede bal van de tegenstander
 een ongedwongen fout komt vaak voort uit verkeerde beslissingen, d.w.z. dat u teveel risico nam
 denk niet langer na over ‘die vreselijk slechte’ bal of die ‘ontzettend belangrijke stand’, maar speel
uw volgende punt zo goed mogelijk
Wat niet te doen tijdens een wedstrijd:
1. Start een wedstrijd niet op 100%
2. Probeer geen return winners op (1e) services te slaan
3. Probeer geen winners te slaan wanneer je rent
4. Sla geen drop shots op belangrijke punten
5. Sla niet voluit als je een (lage) slice krijgt. Weer heb je hier teveel kans op een fout
6. Probeer naar voren te spelen
7. Houd je ogen op de baan. Laat je door niets of niemand afleiden
8. Sta nooit stil. Blijf in beweging
9. Haast je nooit. Gebruik rituelen (bijv. 3 x de bal laten stuiten bij je service) om je tempo jouw tempo
te laten zijn
10. Coach jezelf niet op techniek. Zeg bijvoorbeeld niet "Meer doorslaan" of "Afstand houden"
Wat wel te doen in een enkelwedstrijd:
1. Bouw het spel op
2. Beperk de keuzes van je tegenstander
3. Probeer je tegenstander enigszins onder druk te houden
4. Sla een te scoren bal met overtuiging
5. Herstel of verbeter steeds je positie
6. Speel op het zwakke punt van je tegenstander
7. Laat je tegenstander lopen
8. Pak het initiatief met je service
9. Speel percentagetennis
10. Streef naar vier kwaliteitselementen bij elke slag; richting, diepte, vaart/tempo en rotatie/effect
Veel succes! Bastiaan.
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Tip maart 2011
Met het oog op de clubkampioenschappen eind maart hier een aantal Dubbeltips die de weg naar winst
makkelijker maken:
TIP 1
Voer de druk op de tegenstanders zo hoog op dat hun spel voorspelbaar wordt. Wie onder druk komt te staan,
valt terug op zijn favoriete slagen. Dan doet hij dat wat hij het beste kan. Daardoor wordt iemand voorspelbaar
en dus ook kwetsbaar en gaat fouten maken. Je moet niet achter de tegenstander aanlopen, je moet ervoor
zorgen dat de tegenstanders achter jou aanlopen.
TIP 2 COMMUNICEER EN MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN
Sommige goede singelaars kunnen geen dubbel vormen, omdat ze geen afspraken met elkaar kunnen maken. Ze
vertrouwen elkaar op de baan blijkbaar onvoldoende. Dubbelen is communiceren. In principe zijn service, return
en eerste volley: bekend. Je partner weet precies wat jij gaat doen en vice versa. Daar maak je afspraken over en
daar houd je je ook aan. De achterspeler is de coach: die heeft het overzicht en roept waar je partner moet staan.
Zeg bijvoorbeeld: “jij, wissel, voor, los!” Je speelt in een TEAM: Together Everyone Achieves Miracles.
TIP 3 MAAK GEBRUIK VAN DE EERSTE SERVICE
Een goede eerste service is natuurlijk een fantastisch wapen in een dubbel. Toch moet je ook hier goede
afspraken over maken. Een eerste service door het midden elimineert de kans van een bal langs de lijn. De
netman kan dan een beetje naar binnen opschuiven, de druk opvoeren en er eventueel tussenspringen. Spreek
deze zaken af en simuleer ze in de training/oefenwedstrijden.
TIP 4 TWEEDE SERVICE
De snelheid van de tweede service moet minstens tachtig procent zijn van de snelheid van de eerste. Veel spelers
kunnen in een rally vaak uitstekend mee, maar ze laten het liggen op de tweede service. Bij een te zwakke
tweede service nemen wat sterkere tegenstanders de aanval direct over, ze maken een muur of de netspeler
wordt schietschijf en krijg je de meest onmogelijke volleys te verwerken.
TIP 5 VUL ELKAAR OPTIMAAL AAN
Op elk niveau komt het niet zo vaak voor dat je allebei in topvorm bent. Trek daarom je maatje erbij, maar laat
dat niet ten koste gaan van je eigen spel. Zelf goed blijven presteren, terwijl je tijd en energie steekt in je
dubbelpartner, dat is de essentie van een dubbel. Je bent daarbij kritisch en oprecht naar elkaar, maar accepteert
tegelijkertijd dat iemand fouten maakt. Hij/zij doet het niet expres, je partner wil ook winnen. Alleen zo kun je
een team vormen.
TIP 6 ZOEK HET NET OP
Het is een cliché. Maar wel helemaal waar. Aan het net wordt een dubbel beslecht. Mindere goden willen nog wel
eens de voorkeur geven aan de lange crossrally. De netspeler staat er dan voor spek en bonen bij. Zonde! Maak
het de tegenstander lastig. Wees onvoorspelbaar, maak schijnbewegingen, doe alsof je oversteekt.
Tegenstanders kun je hier helemaal ziek mee maken.
TIP 7 HOU JE VAST AAN JE TACTISCHE PLAN
Spreek van tevoren af wat hoe je als team het andere team gaat verslaan (plan A), werkt het, dan hou je je eraan,
werkt het niet, verander. Bijvoorbeeld plan B: Wissel van posities, sla meer op de zwakkere, sla meer lobs, ga
meer naar het net (met z’n 2en), sla meer rechtdoor op de netspeler, steek zelf meer over aan het net. Zorg dat
jullie kunnen veranderen van tactiek.
TIP 8 GOUDEN REGEL: CROSSEN!!!
Crossen is een basisregel. Deze strategie wijzig je pas als de tegenstander een paar keer met succes ertussen is
gekomen. Pas dan is het verstandig om een bal langs de lijn te spelen, zodat hij z'n plaats weer kent. Het spelen
van vaste patronen is in een dubbel vreselijk belangrijk. Je moet niet bij elke handeling van je partner voor een
verrassing komen te staan.
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TIP 9 MAAK EEN HOGE BAL AF OP DE NETSPELER
De kortste weg is vaak de beste. Als er geen veld braak ligt, kun je een bal prima afmaken op de netspeler. Veel
mensen vinden dat onsportief. Onzin! Alleen moet je wel opletten dat je de bal op de goede manier speelt. Of je
speelt de bal naar de voeten of naar de schouder van de slagarm. Daar kun je het racket niet kwijt. Naar de
backhandkant spelen, is gevaarlijk, want iemand met goede reflexen heeft dan nog heel veel ballen terug.
TIP 10 LAAT NOOIT ZIEN DAT JE VERSLAGEN BENT
Ook al zit je er helemaal doorheen, wek altijd de indruk dat je nog monter en fit bent. Gebruik de wissels goed.
Neem tijd om even te overleggen en spreek de fouten door. Welke patronen lopen niet? Hoe te veranderen? Veel
dubbelaars maken de fout om te snel te spelen. Ook een goed dubbel heeft tijd nodig. Denk eraan: het is een
spel. Fanatiek zijn is ok, maar blijf sportief!
TIP 11
Zorg dat je materiaal in orde is: nieuw seizoen, verse nieuwe bespanning waar “leven” in zit. Je grip, het eerste
contact met je hand, is uiteraard verzorgd. Verder een handdoek, eten, drinken, voldoende extra kleding. Geniet
van je sport en van elke wedstrijd word je beter!

Tip april 2011
Hoe vaak is het je overkomen? Je speelt een lange eerste set. Het is 6-6. Je hart gaat sneller kloppen. Je
wil niet na zo veel moeite een set achter staan. Als er een tijd is om echt goed te spelen, dan is het nu.
Laat bij het begin van een tie-break je gedachten niet vooruitlopen. Vergeet niet dat je tegenstander
dezelfde mentale spanning doormaakt. Het belangrijkste bij een tie-break is om je rust en beheersing
te vinden.
Er is een reden waarom je aan een tie-break begint. Je hebt blijkbaar iets goed gedaan. En het is cruciaal
dat je weet wat dat is. Herinner jezelf eraan wat de succesvolle tactiek was die je tot de tie-break heeft
geleid. Is vooral je service effectief geweest, zorg dan dat je nu de eerste in slaat, door het bijvoorbeeld
op 80% te spelen. Was de diepe bal op de backhand van de tegenstander zo effectief, gebruik het ook
nu. Het gaat erom dat je bij het begin van een tie-break niet opeens met een andere tactiek gaat
spelen.
Toch, omdat een tie-break de hele set beslist, gaan we vaak
forceren of juist voorzichtiger spelen. De kans is groot dat
we dan snel achter komen te staan. En een achterstand in
een tie-break is erg moeilijk weg te werken.
Een tie-break wordt vooral mentaal gespeeld. De speler die
beter zijn beheersing behoudt zal ook beter het balans
kunnen vinden tussen vastheid en het kiezen van het
moment om aan te vallen. Het is heel normaal dat je gaat
nadenken over hoe de set gaat eindigen, en dat zal je
waarschijnlijk altijd gebeuren. Accepteer dat op het
moment dat het gebeurt, en vraag jezelf op een kalme
manier om weer terug te komen in het nu, om weer aan
het eerstvolgende punt te gaan denken. Speel punt voor
punt in de tiebreak en denk na over hoe je het gaat
spelen.
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Hoe beter je in staat bent bewust je winnende tactiek bij elke punt in een tiebreak toe te passen, des te
vaker je ook die hard omstreden sets zult winnen. Vergeet niet, het is jouw taak om je gedachten terug
te brengen naar wat NU moet gebeuren, wanneer ze naar de toekomst of het verleden beginnen te
vluchten. Dus niet teveel mokken over je slechte ballen, maar pep jezelf op bij juist een goed punt, zeg
een keer “YES!” of laat een keer je vuist zien!! Blijf positief!
Na de wedstrijd (31-5-2013)
 Zorg dat je de tennisbaan netjes sleept met de sleepnetten en loop samen met je tegenstander de
baan af.
 Meteen na de wedstrijd is het goed voor je spieren om een cooling-down te doen (wat
loopoefeningen en je spieren rekken/strekken).
 Trek een schoon shirtje en droge warme kleren aan.
 Zorg dat je genoeg eet en drinkt na de wedstrijd.
 Als alle wedstrijden zijn afgelopen, kun je gezellig nog wat drinken met je tegenstanders.
Tip van Bastiaan april 2014
Vorige maand werd ik verrast door het bestuur met een Italiaans lekkernijenpakket.
De reden was dat ik 10! jaar trainer ben van TV Tulp. De tijd is omgevlogen! Allereerst wil ik iedereen bedanken
die de afgelopen 10 jaar vertrouwen in mij heeft gesteld. Ik ga gewoon lekker door!
Het leuke aan lesgeven vind ik het helpen en inspireren van mensen van jong tot oud. Ik wil nog steeds de beste
tennisspeler in mensen naar boven halen op technisch, tactisch en mentaal vlak.
Dit jaar ben ik weer lekker fris gestart met de tennisschool.
De trainingen zijn begonnen en ik ben trots op mijn mooie nieuwe kleding.
Voor een nieuw racket kun je de nieuwste PRINCE en DUNLOP rackets vrijblijvend testen. Ook heb ik
verschillende soorten ballen en tassen voor de verkoop.
Voor iedere speler wat wils. Twijfel of je racket of snaar nog goed is? Uiteraard kun je altijd terecht voor een
racket-APK; nieuwe bespanning en grip binnen 24 uur klaar!!
Voor meer info kun je kijken op mijn website: www.tennisschoolbastiaanpos.nl

Als je lessen gaat nemen, leer je iets nieuws en in eerste instantie is het resultaat nog niet naar wens.
Door een technische aanpassing is je vastheid even ver te zoeken. Misschien twijfel je zelfs even of het
wel een verbetering is. Je trainer blijft er echter op hameren en
blijft je aansporen om te oefenen. Hij wil zelfs dat je het gaat
toepassen in je eerstvolgende wedstrijd! Jij denkt alleen maar:
‘Als dat maar goed gaat…’
Het leerproces bestaat uit vier fasen.
 Fase 1: In eerste instantie weet je nog niet wat er beter kan. Je
bent onbewust onbekwaam.
 Fase 2: Je krijgt een technische tip van je trainer. Je komt er achter

dat je iets kunt verbeteren en bent bewust onbekwaam.
 Fase 3: Je gaat er mee aan de slag en gaat oefenen op je
verbeterpunt. Langzaam gaat het beter, maar je moet er nog wel bij
nadenken. Je bent bewust bekwaam.
 Fase 4: Het gaat steeds beter en makkelijker en op een gegeven
moment gaat het vanzelf. Het zit in je systeem en je bent onbewust
bekwaam.
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 Als je een tip krijgt van je trainer kom je dus in eerste instantie terecht in fase 2.








Je gaat er gelijk mee aan de slag en al snel ervaar je succes. Het voelt beter en het
resultaat is ook regelmatig goed. Je zit in fase 3. Nu staat je wedstrijd op het
programma. Wat gebeurt er dan?
Je vraagt je af of je het verbeterpunt al in de praktijk kunt brengen en voelt je er
wat onzeker over. Na een paar fouten verval je al snel weer in je oude techniek.
Kortom, je denkt er nog te veel bij na en het gaat nog niet automatisch. Het gaat
in de wedstrijd nog niet lekker, omdat je nog niet in fase 4 zit. Je bent nog niet
onbewust bekwaam!
Het advies luidt als volgt. Zorg dat je een nieuwe techniek automatiseert en in
fase 4 terecht komt. Met andere woorden: oefenen, oefenen, oefenen!
Ben je een wedstrijd aan het spelen en gaat je nieuwe techniek toch nog niet
naar wens? DURVEN kan het verschil maken! Je WIL tenslotte je nieuwe techniek
gebruiken, je KAN het ook, maar je DOET het (nog) niet. Wat weerhoudt je om
het te doen? Juist! DURF!
Vertrouw dan op je automatismen. Denk niet te veel na over je techniek en DURF je slag met overtuiging te
spelen!

Tip van Bastiaan, Een nieuw tennisseizoen maart 2015
In april begint het buitenseizoen weer en dat betekent voor veel tennissers de overgang van tennishal naar gravel
in de buitenlucht. Automatisch betekent dat dat je je tennisspel en tactiek zult moeten aanpassen aan de
veranderde omstandigheden. Enkele tips om de overstap naar gravel zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Van de snelle hal naar het trage gravel: pas de diepte en de topspin van je ballen aan. Probeer de ballen niet
geforceerd harder te gaan slaan, maar sla met meer diepte (hoogte) en geef de bal meer topspin.
De vlakke ballen waar mee je scoorde in de hal, bezorgen de tegenstander nu minder dreiging. Bereid je voor op
langere rally's en accepteer dat je minder snel het punt zult scoren dan in de hal. Het gravel is trager, jouw
tegenstander krijgt dus meer tijd en kansen om een bal terug te kunnen slaan. Train dus in het begin vooral op
vastheid!
Accepteer de weersomstandigheden zoals zon (tegen), wind, kou, regen etc. Maak van de elementen jouw
voordeel en pas je spel en tactiek hier op aan. Speel bij veel wind de ballen niet te dicht bij de lijnen en niet te
hoog. Dit voorkomt uitwaaiende ballen en dus frustraties. Bij vochtig weer wordt de baan nog trager, ga dan ook
niet nog harder maar iets hoger en meer topspin slaan. Dropshots doen het dan ook goed.
Voorbereiding op de wedstrijd
 Eet en drink genoeg, maar niet teveel vlak voor de wedstrijd.
 Zorg dat je alles wat je nodig hebt in je sporttas hebt zitten; denk ook aan drinken, een broodje, een
banaan, een schoon shirtje/schone sokken (je tennisracket is ook belangrijk…). Neem je tas ook mee naar
de baan waar je moet spelen zodat je alles bij de hand hebt.
 Doe voordat je gaat spelen een korte warming-up om al warm en helemaal klaar voor de wedstrijd aan
het spel te beginnen. Ga nog even naar de WC en vul je drinkfles met water.
 Geef je tegenstander(s) een hand en stel je netjes voor. Gedraag je bij uitwedstrijden als een gast en bij
thuiswedstrijden als een gastvrouw/heer (vertel de tegenstanders waar de kleedkamer is, bied ze iets te
drinken aan).
Tijdens de wedstrijd
 Draag de eerste weken warme kleren, ook als het mooi weer is, dit om blessures te voorkomen.
 Speel rustig in, eerst even miniveld en later uitbouwen naar de baseline. Zorg dat je alle slagen
doorneemt.
 Neem voldoende rust tussen de punten en de games in.
 Tel hardop zodat je allebei weet wat de stand is.
 Speel eerlijk; als er onenigheid is over een bal die in of uit was, speel het punt dan over (een let).
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Speel sportief; zeg ook eens 'mooie bal' als je tegenstander bijv. een fantastische backhand slaat.
Als de wedstrijd afgelopen is, geef je je tegenstander een hand. Als je verloren hebt, feliciteer je je
tegenstander, als je gewonnen hebt bedank, je je tegenstander voor de leuke wedstrijd.

Tactische tips voor tijdens de wedstrijd
 Serveer in een enkelspel vaak naar buiten, dan kan je de volgende bal in de open hoek slaan en zo het
punt goed opbouwen.
 Serveer in een dubbel de meeste ballen door het midden om op die manier je netspeler meer kans te
geven het punt met een mooie volley af te maken of, als de tegenstander duidelijk een zwakkere
backhand dan forehand heeft, serveer dan vaker op de backhand.
 Sla de meeste ballen terug in de richting waar de bal vandaan kwam, verander de bal alleen van richting
bij makkelijke ballen of als de tegenstander helemaal uit positie is.
 Bedenk dat alle wedstrijden, ook die van de topspelers, gewonnen worden door de speler die de minste
fouten maakt, niet door degene die de meeste mooie punten wint!
Mentale tips voor tijdens de wedstrijd
 Probeer je steeds zo goed mogelijk te concentreren; blijf goed naar de bal kijken.
 Blijf altijd rustig, ook als je een paar ballen mis slaat; het gaat vaak vanzelf weer beter!
 Wees geduldig, het levert veel punten op als je de bal rustig in het spel blijft houden; je tegenstander gaat
dan vanzelf een keer een fout maken.
 Kijk niet teveel naar de kant, naar het publiek, naar je tegenstander; blijf letten op je eigen spel.
Tip van Bastiaan augustus 2015
Deze keer gericht op het dubbelspel:
Tip 1: Poachen
Het geheim van het dubbelspel: poachen. De Engelse term refereert aan het ertussen springen bij de dubbel. Dit
kan meteen na de service van je dubbelpartner, maar ook in de rally. Ertussen komen betekent niets anders dan
proberen over te steken naar de andere kant van de baan om de tegenstander te verrassen met een volley.
Meestal is een redelijke volley al genoeg om het punt te maken. Te veel tennissers dubbelen afwachtend. Terwijl
het dubbelspel in principe aan het net wordt gewonnen. En als er iemand tussenkomt, poacht, dan betekent dat
toch vaak een punt.
Tip 2: Service door het midden
Als het even kan, moet je een service in het dubbelspel toch door het midden
spelen. Dan maakt je maatje aan het net meer kans. Ook hoeft die dan
minder de zijlijn af te dekken. De crossrally hoeft dan bovendien niet heel
schuin te worden gespeeld. Als je een crossbal een
beetje door het midden speelt, kan je maatje toeslaan.
Tip 3: Positieve communicatie met je dubbelpartner
Een open deur, maar toch wordt er nog veel gemopperd tijdens het dubbelen
op de dubbelpartner. Het is je maatje tijdens het dubbel en hoe je met
diegene moet communiceren hangt wel echt af van de persoonlijkheid:
vergeef altijd een fout die je dubbelpartner maakt. Probeer altijd vooruit te
denken. Als iemand even niet lekker in z’n vel zit tijdens de wedstrijd, blijf
dan positief en probeer in het ritme te komen door even een paar makkelijke
ballen te slaan. Een of twee goede ballen kan in het tennis voor een enorme
ommekeer zorgen. Na elk punt eventjes naar elkaar toelopen om elkaar een
handje te geven of iets te zeggen als goede bal of volgend punt bevordert het
samenspel. Anders valt het zo dood. En het straalt iets positiefs uit naar je tegenstanders.
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Tip 4: Blijf voor je kijken!
Ik zie heel veel spelers te veel achterom kijken bij de dubbel om de bal te volgen. Dat moet je echt niet doen.
Focus je in de dubbel op alles wat voor je is en hou als je aan het net staat en je maatje op de baseline, de
netspeler van de tegenpartij in de gaten.
Tip 5: Slim mixen
Mixen is een bijzondere vorm van het dubbelspel en vereist ook een andere tactiek. In de mix bepaalt vaak de
sterkte van de vrouw wie er wint. Vrouwen moeten proberen om de bal goed diep te houden in de rally. De
mannen moeten heel actief ingrijpen aan het net.
En het slotakkoord: Het meest aanvallende dubbel wint!
Tip van Bastiaan oktober 2016
Met de winter weer voor de deur heb ik hier een stuk om over na te denken. Als je de toplichtkleuren snapt en je
handelt naar de situatie, dan vergroot je je kans op leuker tennis en beter niveau.
WAARNEMEN van de situatie! (aankomende bal/ locatie spelers/ e.a. factoren)
Een techniek om je te helpen 'effectiever' te handelen is door je situatie aan een
kleurencode te linken:
De moeilijkheidsgraad van de context – Kleurcode
HOOG
MEDIUM
LAAG

Rood
Oranje
Groen

De moeilijkheidsgraad van de context definiëren:
ROOD komt overeen met een situatie die je niet toelaat om jouw tegenstander
onder druk te zetten en/of je staat zelf onder grote druk!
ORANJE betekent dat je de kans krijgt om het initiatief te nemen en voor jezelf
een groene situatie en voor tegenstander een rode situatie te creëren.
GROEN betekent dat je de kans krijgt om het punt direct te winnen
of een fout af te dwingen door een niet te verwerken druk op de tegenstander uit te oefenen!
2. KIEZEN van de juiste intentie!
Intentie/bedoeling
De tegenstander verhinderen te scoren
rode actie
De tegenstander een bal om te scoren afdwingen --oranje actie
De tegenstander direct of indirect tot een fout dwingen – groene actie
UIVOEREN van je keuze!
RODE ACTIE: Hoogste prioriteit is om tijd te kopen om het evenwicht te herstellen!
Dat doe je het zekerst door een hoge diepe bal in het achterveld en door het midden te spelen.
De kans op een onnodige fout is bijzonder klein met deze aanpak.
ORANJE ACTIE: Hoogste prioriteit is de tegenstander in tijdnood brengen!
Dat kan je op verschillende manieren door;
1. je shots zo te plaatsen dat hij/zij dient te rennen
2. je shots zo te bewerken (spin, snelheid, hoogte, afstand) dat hij/zij er moeite mee heeft
3. je shots op te volgen naar het net en hem/haar onder voldoende druk zet
GROENE ACTIE: Hoogste prioriteit is de tegenstander zijn shot te doen mislukken!
Het is duidelijk dat de situaties een persoonlijke waarneming is, naarmate je beter wordt
verandert dezelfde situatie van kleur! bv. van rood naar oranje en van oranje naar groen.
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Het komt erop aan, om kansen (oranje en groene situaties) te benutten en
bedreigingen (rode situaties) niet te onderschatten!
Hier nog wat dubbelspeltips om de perfecte dubbelpartner te worden:
Hoe word je de perfecte dubbelpartner? Soms is het moeilijk om als team de tennisbaan te betreden. Zeker
wanneer de score ook nog eens in het voordeel van de tegenpartij is.
Zorg ervoor dat je eerste service in is en speel hem op de backhand van de tegenstander of door het midden van
het veld. Speel zoveel mogelijk de bal cross (diagonaal). Gebruik de lob niet als wapen, maar als variatie of
verrassing. Dek het midden van het veld en dwing je tegenstander om te moeten scoren in de tramrails.
Communiceer alleen op een positieve manier met je partner
Zorg dat je weet waar je tegenstander staat (niet omkijken dus), hierdoor kun je beter anticiperen
Wanneer je hard kunt scoren, speel dan naar de tegenstander die het dichtste bij je staat
Wanneer je moet verdedigen, speel dan naar de tegenstander die het verste van je af staat
Speel de bal op de voeten van de tegenstander, je dwingt hem zo om omhoog te spelen en val dan aan. Speel
lage volleys net over het net (gouden bal) en hoge volleys naar de dichtstbijzijnde tegenstander. Zorg dat je
tijdens een rally in beweging blijft, zeker als jouw partner aan de bal is dan ga je mee met de bal naar achteren.
Houd de score bij en geef je partner complimentjes!!
De Tip van Bastiaan (3-3-2017)
Tips voor aanpassing van winter- naar zomerseizoen:
Het hart van de meeste tennissers begint in deze periode van het jaar net iets sneller te kloppen. Na een zachte
winter is het nu bijna zo ver, de start van het zomerseizoen hangt in de lucht. Het verenigingsleven begint op te
bloeien, er kan weer lekker in de buitenlucht gespeeld worden en het wedstrijdseizoen gaat van start met de
landelijke voorjaarscompetitie. Voor de meeste tennissers echt een periode om je op te verheugen! Automatisch
betekent dat dat je je tennisspel en tactiek zult moeten aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Enkele
tips om de overstap naar gravel zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Van de snelle hal naar het trage gravel; pas de diepte en de topspin van je ballen aan. Probeer de ballen niet
geforceerd harder te gaan slaan, maar sla met meer diepte (hoogte) en geef de bal meer topspin om snelheid te
krijgen. De vlakke ballen waar mee je scoorde in de hal, bezorgen de tegenstander nu minder dreiging. Bereid je
voor op langere rally's en accepteer dat je minder snel het punt zult scoren dan in de hal. Het gravel is trager,
jouw tegenstander krijgt dus meer kansen om een bal terug te kunnen slaan. Train dus in het begin vooral op
vastheid. Accepteer de weersomstandigheden zoals zon (tegen), wind, kou, regen etc. Maak van de elementen
jouw voordeel en pas je spel en tactiek hier op aan. Speel bij veel wind de ballen niet te dicht bij de lijnen en niet
te hoog. Dit voorkomt uitwaaiende ballen en dus frustraties. Bij vochtig weer (regen) wordt de baan nog trager,
ga dan ook niet nog harder maar iets hoger en meer topspin slaan.
Wat betreft wedstrijdtennis voor de wedstrijdspelers: het is van belang om tijdens de eerste weken van het
zomerseizoen wekelijks oefenwedstrijden te spelen. Doel hiervan is tweeledig; het kunnen opdoen van
wedstrijdritme en het kunnen wennen aan het moeten omgaan met wedstrijdspanning. Realiseer je verder dat,
als je nog op zoek bent naar jouw topvorm, het een stuk effectiever is om op vastheid, dus zonder al te veel
risico’s te nemen, te spelen. Probeer een ruime foutenmarge (dus vrij hoog over het net en vrij ver van de lijnen)
in te bouwen, zodat er weinig onnodige fouten gemaakt zullen worden en er weinig goedkoop verdiende punten
naar de tegenstander gaan.
Maar het belangrijkste advies blijft natuurlijk, heel veel tennisplezier!
Uiteraard zorg je ervoor dat je materiaal op orde is: nieuwe grip, nieuwe bespanning, goed schoeisel en
voldoende kleding in je tas.
Sportieve groet van Bastiaan
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Tot onze klantenkring behoren zowel particuliere als zakelijke klanten uit het
Midden- en Klein Bedrijf. Wij zijn o.a. gespecialiseerd in:
• Het voeren van administraties en aangiften BTW
• Het opstellen van jaarrekeningen en tussentijdse financiële rapportages
• Het maken van een (meerjarige) begroting
• Het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting
• Volledige loonadministratie

Administratiekantoor Winkelaar
De Helling 2 C, 1834 DA Sint Pancras 072 - 56 283 05
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Competities 2017 en 2018
VOORJAARSCOMPETITIE 2017
Van de 32 teams die dit jaar aan de Voorjaarscompetitie hebben deelgenomen (één minder dan vorig jaar) zijn er
4 kampioen geworden. Deze zijn op 11 juni tijdens de finale van het Gouden TULP toernooi in het zonnetje gezet
en met een fles bubbels gefeliciteerd.
4073 Zaterdag
4e klasse
HD35+ TULP 1
Winfried Kevenaar
4424 Zaterdagavond 4e klasse
GD30+ TULP 5
Sandy Boersen
4552 Zondag
2e klasse
H17+ TULP 1
Rick Muileboom
9099 Zaterdag
5e klasse
H17+ TULP 2
Onno Scherpenzeel
NAJAARSCOMPETITIE 2017
In de maanden september en oktober wordt er door de KNLTB de Najaarscompetitie georganiseerd. Voor TULP
doet er maar één team mee en dat is het team van Theo Hoppen. Zij spelen op de vrijdagavond (3 e klasse GD35+)
en verdedigen de eer voor TULP.
Voor de competitieleiders van de clubs als voor die van de KNLTB is het wel een uitdaging om deze competitie
goed te laten verlopen, omdat in die tijd ook veel clubkampioenschappen worden gespeeld. Maar voor deze
problemen kunnen oplossingen gevonden worden en hier is met de reglementen rekening mee gehouden. Zo
speelt op 15 september het team van T.C. Langedijk, uitkomend in dezelfde poule als TULP haar thuiswedstrijd bij
TULP. Bij T.C. Langedijk wordt in die week het Ientje Toe toernooi gespeeld.
De inschrijving is inmiddels gesloten.
REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2017/2018
In de wintermaanden organiseert het District Noord-Holland Noord samen met IJmond en Leiden de Regio Winter
Buiten Competitie. Deze wordt gespeeld op de donderdagavond (8&9 competitie), de zaterdag en de zondag in
de wintermaanden op kunstgras.
Voor deze competitie zijn inmiddels 4 teams bij de KNLTB ingeschreven.
Zaterdagavond 1e klasse
GD30+ TULP 1
Gert Coenraads
Zaterdagavond 1e klasse
GD30+ TULP 2
Alexander Kos
Zaterdagavond 1e klasse
GD30+ TULP 3
Gaby Boersen
e
Zondag 3 klasse
H17+ TULP 1
Onno Scherpenzeel
De inschrijving sluit op 14 september
WINTERCOMPETITIE DAALMEERHAL 2017/2018
In de wintermaanden wordt er op zondagmorgen in de Daalmeerhal een dubbelcompetitie georganiseerd. Dit
jaar zijn er weer voldoende (21!) teams, zodat we weer compleet zijn.
Heren-, dames- en gemengde teams spelen tegen elkaar in een halve competitie. De meeste deelnemers zijn lid
van de TULP, maar er zijn ook leden van TC Langedijk en andere clubs en er zijn zelfs niet-leden die meedoen.
VOORJAARSCOMPETITIE 2018
Teams, maar ook individuele leden, die volgend jaar (weer) aan de voorjaarscompetitie willen deelnemen, kunnen
zich vanaf nu aanmelden bij mij (competitie@tvtulp.nl).
Graag wil ik nogmaals de nieuw geïntroduceerde competitievormen onder de aandacht brengen:
1. De Instap- of 8&9 competitie, bedoeld voor beginnende tennissers.
Zij spelen 2 dubbels en hun wedstrijden zijn op donderdagavond of zondagmiddag
2. De Jongvolwassenencompetitie, bedoeld voor spelers van 17-35 jaar.
Zij spelen 4 dubbels en hun wedstrijden zijn op zaterdagmiddag
3. De Zomeravondcompetitie.
Zij spelen 4 dubbels en hun wedstrijden zijn op woensdagavonden in de maanden mei en juni.
De inschrijving sluit op 15 november.
Voor meer informatie en/of aanmelding:
Winfried Kevenaar; competitie@tvtulp.nl; 0226-316583; 06-15-908685
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VOORJAARSCOMPETITIE 2018 INSCHRIJFMOGELIJKHEDEN
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Buiten de lijntjes mag
Beste Tulpers, normaal is het gepast om binnen de lijntjes te blijven maar bij ons op de baan hoeft dat
niet altijd. Na afloop van de wedstrijd is het zelfs noodzakelijk om “lijn”-overschrijdend gedrag te
vertonen!
Met het sleepnet achter je aan is het juist beter om eerst buiten de lijntjes te lopen. Daarna mag je
gerust binnen de lijntjes lopen om het baanvlak zelf te vegen. Het is belangrijk om ook het gravel naast
het baanvlak te vegen om de groei van algen te voorkomen. Nu is groen op de baan niet alleen een lelijk
gezicht maar kan bij vochtig weer ook gevaarlijk worden door gladheid. Daarnaast scheelt het de
groundsmannen veel werk en besparen we kosten bij het
prepareren van de banen in het voorjaar. We hoeven dan
namelijk minder vervuild gravel af te voeren en nieuw
gravel aan te schaffen.
Daarom willen we jullie vriendelijk maar toch dringend
verzoeken om de banen in zijn geheel, dus ook naast en
achter het baanvlak, te vegen. Overigens geld dit niet
alleen voor de gravelbanen maar ook voor de
kunstgrasbanen. Vooral omdat na de zomer de groene
aanslag toe neemt, wordt het voor ons steeds lastiger dit
te bestrijden.
De vrijwilligers van het baanonderhoud zullen zeer dankbaar zijn voor jullie medewerking!
Namens het baanonderhoud team van de Parkcommissie

Herinrichting entree van ons park:
Zoals eerder dit jaar aangekondigd gaan we binnenkort beginnen met het herinrichten van de entree
van ons park (zie hiernaast voor het ontwerp):
 de ruimte voor de fietsenstalling wordt vergroot
 er komt een tuinmuurtje zodat het schuine gedeelte aangrenzend aan de kantine kan worden
vlakgemaakt
 de ontstane perken worden aangeplant met nieuwe struiken/planten/bomen
 de speeltoestellen worden verplaatst en bij elkaar gezet
 er komt een “ECO plaats” voor de containers die eventueel in een later stadium overkapt kan
worden
 er komt een helling vanaf de fietsenstalling naar de zij-ingang van de kantine
De planning is dat wij eind oktober met de werkzaamheden gaan beginnen.
De werkzaamheden willen wij zo veel mogelijk met eigen vrijwilligers uitvoeren, binnenkort zal een
verzoek tot helpen per mail worden verstuurd.
Hopelijk zijn er vele leden die hulp willen aanbieden!
Nigel Hale namens het bestuur en parkcommissie
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Goede Voet Maaike
Pedicure / Diabetische / Reumatische voet
Voetreflex therapeute
ik werk vanuit mijn praktijk of bij u aan huis

Openingstijden: dinsdag-vrijdag 10-17 uur,
zaterdag 10-16 uur. Dorpsstraat 691,
Noord-Scharwoude. Tel. 06-11180071

Regthuisstraat 9
1724 SK Oudkarspel
Telefoon: 06-55822215
Website: www.goedevoet.nl
E-Mail: maaike@goedevoet.nl
Gediplomeerd lid van ProVoet
Landelijke organisatie voor de Voetverzorger / Pedicure

Als je de essentie kent, heb je de klacht niet meer nodig
Nicolle Leijen
Zwanebloem 23
1724 XX Oudkarspel

T : 06- 54974904
E : praktijk@deschakel.info
W : www.deschakel.info

Aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH. Consulten van
NVKH-geregistreerde homeopaten worden door zorgverzekeraars
geheel of gedeeltelijk vergoed via uw aanvullende verzekering.

Interieurbetimmering

Cor Spekken
• handgemaakte keukens
• meubelen en interieurs
Newtonstraat 23
Tel: 072-5347367

Heerhugowaard
Mobiel 06-53620353

www.corspekken.nl

Casper Dierenspeciaalzaak

Bij ons kunt u terecht Handelskade
voor halsbanden3en tuigen van nylon en leer
voor deMX
kleinste
tot de grootste honden.
Ook voor
mooie & stevige
1723
Noord-Scharwoude
- Tel.
0226-318614
manden en kussens
bent
u
bij
ons
aan
het
juiste
adres.
www.casperdierenwinkel.nl
www.facebook.com/dierenspeciaalzaakcasper
Voor hondenjasjes & truitjes hoeft u niet verder te zoeken, ook
hiervan hebben we een ruim assortiment voor alle maten honden.
Van simpel regenjasje tot mooie warme winterjas!

Maar ook voor de alledaagse boodschappen voor uw huisdier hebben wij een ruim assortiment. Denk hierbij aan kattenbakvulling,
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In memoriam Co Oudhuis
Ons blad staat grotendeels in het teken van Bastiaan Pos, maar er is jammer genoeg ook een geweldig
actief lid van ons heen gegaan.
Op 17 augustus j.l. is Co Oudhuis overleden.

Toen onze club 25 jaar bestond, hebben wij een interview met hem en zijn vrouw Ans gehad, het geeft
weer wat Co betekende voor onze club.
Zo was Co een enthousiast lid van het eerste uur en commissielid. Hij heeft meegeholpen aan de bouw
van het eerste clubhuis. Daarna kwam hij bij de kantinecommissie nadat hij gevraagd was door Mart v.d.
Woude die toen der tijd voorzitter was van de kantinecommissie. Bep Leegwater werd later voorzitter.
Na Bep heeft Co het voorzitterschap van de kantinecommissie overgenomen.
In 2005 is hij overgestapt naar de baancommissie, waar hij later Hans Maassen opvolgde als voorzitter.
Heel regelmatig en vaak vroeg in de ochtend was hij samen met Jan Möls te vinden bij de vereniging om
de banen zover te krijgen, dat de leden er weer op konden spelen. In de herfst een hele klus, omdat de
bladeren op de baan er ook nog eens vanaf geveegd moesten worden.
Hij deed aan het eind van het artikel de oproep: Laten we met elkaar de banen mooi houden en erbij stil
staan dat we met elkaar de vereniging gezellig kunnen houden en dat de vereniging het zeker moet
hebben van de vrijwilligers!
Co, we zullen je zo missen en we wensen Ans en de familie heel veel sterkte om dit verlies te dragen.
Namens de redactiecommissie,
Lea Perotti
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Dorpsstraat 565 - Noord Scharwoude
Tel. 0226-316763
www.yvonsbodyfashion.nl

STUDIEBEGELEIDING

Studiebegeleiding voor leerlingen in alle leeftijden door professionele
leraren uit voortgezet- en basisonderwijs in Broek op Langedijk en
Oudkarspel.
Bijles in alle vakken;
Studiebegeleiding en hulp bij plannen en leren;
Examen- en citotraining;
Hulp bij dyslexie en dyscalculie;
Begeleiding van l.l. met autisme e.d.;
Begeleiding v l.l. in het basisonderwijs;
Tel: 0642183993
E-mail: info.studiecentraal.nl
Website: www.studiecentraal.nl

Dorpsstraat 714, 1724 NR Oudkarspel - tel. 0226-314218
Openingstijden Oudkarspel:
Maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 18.00 uur en
zaterdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.
Voorburggracht 204a, 1722 GV Zuid-Scharwoude - tel. 0226-314218
Openingstijden Zuid-Scharwoude:
Maandag vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur en
zaterdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur.

www.spaansenbloemen.info
bestellen@spaansenbloemen.info
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Trainers Team Tulp stelt zich voor
Graag stellen de nieuwe trainers van “Trainers Team Tulp” (in het kort: TTT) zich aan jullie voor:
Paul:
Mijn naam is Paul van der Knaap. Vanaf jonge leeftijd is tennis mijn passie. Afgestudeerd aan de academie voor
lichamelijk opvoeding, tevens in het bezit van tennisleraar A , B en C. Werkzaam geweest als hoofdtrainer bij
diverse clubs en als coach van eredivisie en hoofdklasse teams.
Sinds 1982 werkzaam voor de KNLTB beroepsopleidingen in de functie als leercoach. Sinds 2000 verantwoordelijk
voor de tennisleraar opleiding op het CIOS in Haarlem.
Laurette:
Mijn naam is Laurette van der Knaap. Tennis is mij met de paplepel ingegoten, ik tennis al vanaf kleuterleeftijd.
Als jeugdspeler 2 keer Nederlands kampioen geweest en internationaal verschillende jeugd grandslams gespeeld.
Jarenlang heb ik competitie gespeeld met de eredivisie als hoogtepunt.
Als trainer in het bezit van de A en B licentie met tevens de specialisaties tenniskids en de athletic skills instructor.
Sinds 2001 werkzaam als tennistrainer met alle doelgroepen. Sinds 2005 werkzaam als leercoach binnen het
opleidingstraject tennisleraar op het CIOS in Haarlem.
Roxan :
Mijn naam is Roxan van Wooning. Na het behalen van mijn zwemdiploma mocht ik een sport uitkiezen en dat
werd natuurlijk tennis. Ik heb altijd met veel plezier gespeeld en heb op dit moment speelsterkte 3.
Ik heb de kans gegrepen om van mijn hobby mijn beroep te maken en heb de tennisopleiding op het CIOS met
veel plezier afgerond met het behalen van mijn tennislicentie. Sindsdien heb ik bij verschillende clubs lesgegeven
aan verschillende doelgroepen.
Wij, als team, hebben erg veel zin om aan de slag te gaan bij de club. Wij zien het als een uitdaging om het
enthousiasme van de leden te behouden. Tevens streven wij ernaar om met nieuwe lesmethoden en activiteiten
de club te kunnen laten groeien voor zowel jong als oud van recreatief tot wedstrijdspeler.
Vanaf september gaat TTT aan het werk
De trainingen voor de jeugd zullen verzorgd worden door Roxan, tevens zal zij de trainingen voor de senioren
verzorgen.
Paul zal op twee avonden in de week training geven aan de seniorleden.
Laurette heeft tot het einde van het winterseizoen nog andere verplichtingen en zal eerst alleen bij de nog te
organiseren clinics betrokken zijn. Vanaf het voorjaar 2018 komt Laurette ook les geven bij TV Tulp en zal zij zich
o.a. buigen over de introductie van Tenniskids blauw, de nieuwe jongste leeftijdscategorie voor kinderen vanaf 4
jaar.
Mis het niet en maak kennis
Na de clinic voor de jeugd, kunnen ook onze seniorleden op 1 oktober, de finale dag van de
clubkampioenschappen dubbel, kennis maken met Roxan, Laurette en Paul tijdens een clinic. De uitnodiging
hiervoor zullen jullie per mail ontvangen.
Vertrouwen in onze toekomst met TTT
Het bestuur is erg enthousiast over het “Trainers Team Tulp” en verheugt zich op de samenwerking met Roxan,
Laurette en Paul.
“Tennis Uit Louter Plezier” blijft door deze samenwerking zeker gewaarborgd en zal een verdere verhoging van
het niveau niet in de weg staan.
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Penningmeester gezocht
Zoals wellicht bekend gaat onze huidige penningmeester Irma van Stipriaan na 5 jaar stoppen. Dit zal
zijn na de eerstvolgende ALV vergadering op 28 november 2017. Wij zijn dus op zoek naar vervanging.
Als penningmeester ben je lid van het bestuur en houd je je specifiek bezig met de financiële zaken van
de vereniging. Je draagt zorg voor een juiste boekhouding en beheert de geldmiddelen van de
vereniging. Je geeft sturing aan het begrotingsproces en stelt na afloop van het boekjaar de
resultatenrekening en de balans op. Tevens ondersteun je de ledenadministratie en begeleidt en
beheert mede de financiën van de commissies.
We zoeken iemand die met enthousiasme zin heeft in het mede leiding geven aan TV Tulp, een
financieel gezonde en bloeiende vereniging. Daarnaast zoeken we iemand die uiteraard affiniteit heeft
met financiën en boekhouding.
Voor meer informatie m.b.t. deze bestuursfunctie en de te verwachten benodigde tijdsbesteding kun je
contact opnemen met Irma van Stipriaan, 06-10349668 of penningmeester@tvtulp.nl.
==================================================================================

De adverteerder onder de loep: The Travel Club – Helen Klos
Al vrij jong raakte ik verslingerd aan reizen en wist ik dat ik de hele wereld over wilde
reizen. Het gevoel van onderweg zijn geeft me een gevoel van vrijheid. Ik ben altijd
nieuwsgierig naar hoe het er in een ander land uitziet. Ik zal dan ook niet snel twee keer
naar eenzelfde plek terug gaan.
Ik prijs mezelf dan ook erg gelukkig dat ik van mijn passie mijn werk heb
kunnen maken. Na 15 jaar werken bij touroperators run ik nu sinds 2009
mijn eigen mobiele reisbureau in Broek op Langedijk. Aangesloten als
franchise nemer bij The Travel Club. Ik boek vakanties voor iedereen die
daar graag advies en tips bij krijgt en niet avonden achter de computer
wil zitten. Ik werk vanuit huis en ga langs met mijn laptop. Nog steeds
geniet ik van elke reis die ik mag maken. Zo heb ik per camper door
Canada en Amerika gereisd, heb ik een meerdaagse wandeltocht door
Nepal gemaakt, heb ik per trein over Java gereisd en per Cruise schip op
de Middellandse Zee. Met het gezin geniet ik van onze kampeer
vakanties in Europa waarbij we graag voor de bergen kiezen.
Drie jaar geleden werd mij gevraagd of ik wilde adverteren bij TV Tulp.
Ik kende de club doordat mijn jongens allebei tennissen en graag mee
doen met het Open Tulpje. Ze worden altijd verwend met consumptie
bonnetjes, ze mogen een slinger geven aan een rad van fortuin en de
sfeer is altijd erg goed op het tennispark.
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het
uitzoeken van uw volgende vakantie?
Neem dan vrijblijvend eens contact met mij op. Ik kom graag even langs
om de plannen door te nemen.
Helen Klos
The Travel Club
Tel: 0226-752820
helen.klos@thetravelclub.nl
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