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Samengesteld door: Marit van der Meij, Technische Commissie 

Datum: 8 maart 2023 

 

Beschouwing 

Tennisschool Jeroen Hoevenberg 

Dit seizoen begon voor de Technische Commissie met een uitdaging nu Frank Janssen 

besloten had te willen afbouwen met het geven van trainingen. Dit betekende dat het bestuur 

op zoek moest gaan naar een tennistrainer voor circa 25 uur voor zowel jeugd- als 

seniorentraining. Dit bleek een lastige opgave te zijn; er waren in de omgeving geen ZZP-

trainers die dit aantal uur konden aannemen. Daarom heeft het bestuur verder gezocht naar 

andere mogelijkheden en zijn wij uiteindelijk uitgekomen bij Tennisschool Jeroen Hoevenberg. 

Jeroen Hoevenberg is zijn tennisschool in 2005 gestart en geeft inmiddels op 4 verschillende 

verenigingen les met meer dan 8 gediplomeerde tennistrainers. De samenwerking met de 

tennisschool neemt de vereniging ook veel organisatorische zaken uit handen. We zijn erg blij 

hoe de tennisschool deze uitdaging heeft aangepakt en hoe zij in korte tijd ervoor heeft 

gezorgd dat de najaarstrainingen in 2022 door konden gaan.  

 

Verandering is altijd spannend en brengt de nodige opstartproblemen met zich mee maar 

inmiddels hebben we een succesvolle najaarstraining cyclus gedraaid. We zijn begonnen met 

12 lesweken waarbij er training is gegeven aan 149 leden. Met 132 leden die vorig jaar de 

najaarstraining hebben gevolgd, is dit een flinke groei geweest. Het is heel fijn om te zien dat 

zoveel mensen willen trainen en omdat er zo’n grote groep deelnemers was, heeft de 

tennisschool een drietal trainers ingezet om de trainingen bij Westerhout te verzorgen. Zo is 

er op maandag en dinsdag getraind van 19:00 uur tot 22:00 uur met drie trainers, op 

woensdag van 19:00 uur tot 21:00 uur met 1 trainer en op de donderdag van 19:00 uur tot 

22:00 uur met 1 trainer. 

  

Vrijspelen 

Gelet op het grote aantal trainingsuren, is dit enigszins ten koste gegaan van de 

vrijspeelbanen. Vanuit de leden heeft het bestuur dan ook enkele geluiden gehoord dat zij 

graag meer ruimte willen krijgen om vrij te spelen. Het is inderdaad zo dat de maandag en 

de dinsdag aardig volgeboekt zitten maar ook op deze dagen zijn er nog enkele banen over 

om vrij te spelen (1 om 19:00 uur, en 2 om 20:00 uur en 21:00 uur). Daarnaast werd er 

slechts één baan gebruikt op de woensdag en werd er op de vrijdagavond niet getraind. Het 

is het bestuur opgevallen dat het weinig voorkomt dat alle vrijspeel banen afgehangen worden 

op de woensdag en/of vrijdag. Ook in het weekend is er nog genoeg ruimte om vrij te spelen. 

Daarnaast is het voor de vereniging belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen die wil 

trainen, daar de mogelijkheid voor krijgt. Dit leidt immers tot een grotere groep 

wedstrijdtennissers die meedoen aan toernooien en competities, wat goed is voor het 

behouden van leden maar ook voor het spelplezier van de tennissers. Uiteraard houdt het 

bestuur wel in de gaten of er genoeg vrijspeelmogelijkheden blijven. 

 

Competities  

Met de voorjaarscompetitie hebben er 25 teams meegedaan,  met in totaal 9 kampioenen en 

met de najaar competitie 17 teams met in totaal 2 kampioenen. Cijfers om trots op te zijn!  

Ook dit seizoen hebben Dylan en Leo Bruin de donderdagavondcompetitie georganiseerd, 

welke wederom een groot succes is gebleken met twee volle edities. 
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Clubladder 

Ook de clubladder is weer flink gebruikt, waarbij wij een stabiel aantal deelnemers van circa 

80 deelnemers zien. De clubladder is een mooi instrument om in korte tijd veel enkelspellen 

te spelen en andere leden van Westerhout te leren kennen. 

  

Toernooien 

In 2022 heeft Westerhout daarnaast nog een aantal mooie toernooi georganiseerd waaronder 

het Westerhout Dubbeltoernooi en het Kennemerlandtoernooi met respectievelijk 274 spelers 

onderverdeeld in 27 onderdelen en 237 spelers onderverdeeld in 45 onderdelen. Bij beide 

toernooien was Westerhout goed vertegenwoordigd onder de winnaars. Het bestuur is trots 

op de winnaars en de organisatie van de toernooien! 

  

Afsluiting  

Namens de Technische Commissie kijk ik terug op een positief seizoen, met halverwege het 

seizoen een flinke verandering door de start van de samenwerking met de tennisschool. Gelet 

op de groei van het aantal trainende leden is dit een mooie stap geweest. Er is uiteraard ook 

altijd ruimte voor verbetering, vooral op het gebied van communicatie naar de leden toe en 

op het gebied van organisatie van evenementen en/of toernooien zoals de 

Clubkampioenschappen die dit jaar helaas niet door konden gaan. Het bestuur luistert dan 

ook graag naar de input van de leden van Westerhout. De uitkomsten van de enquête en de 

verbeterpunten die daarin genoemd worden, nemen wij dan ook van harte aan. In 2023 gaan 

wij hier mee aan de slag.  
 


