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Introductie
In Nederland staat tennis, na voetbal, op een gezonde tweede plaats op de lijst van meest populaire
sporten. Als Tennis Academy zijn wij daar uiteraard zeer blij mee, maar tegelijkertijd zijn wij zeer sterk
bewust van onze verantwoordelijkheden om dit zo te houden.
Ondanks de huidige populariteit zijn er ieder jaar toch spelers die hun racket aan de wilgen hangen. Uit
onderzoek blijkt dat veel aspirerende tennisspelers teleurgesteld zijn in de kwaliteit van hun trainer(s)
en de aangeboden lessen. Juist hier willen willen wij onze stempel drukken!
Op de Martin Verkerk Academy is ons doel om aan al uw tennisverwachtingen met 110% te voldoen.
Die verwachtingen kunnen uiteenlopen van recreatief tennis tot prestatief tennis, van jong tot oud, en
van beginnend tot gevorderd spel.
In onze “TEMPO”-visie zetten wij nauwkeurig uiteen waar wij voor staan en waar wij in geloven. Met
trots delen wij u mede dat iedere doelgroep is meegenomen in de ontwikkeling van onze visie, en de
daaraan gekoppelde programma’s. Tempo is tevens een begrip dat wij direct terugschakelen naar hoe
men tennis speelt, vanuit een technisch, tactisch, fysiek en mentaal standpunt.
Met het delen van onze visie zijn wij van mening dat wij een leuke bal naar u hebben geserveerd, bent u
klaar om deze te retourneren? Wij hopen u zeer binnenkort op de tennisbaan te mogen begroeten…
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De T staat voor Together. Want samen maakt sterk. Die samenwerking begint allereerst bij alle
betrokken trainers van de Martin Verkerk Academy. Goed overleg, geplande meetings, heldere
communicatie, maar ook kritische discussies vormen de basis van ons team. Werken in collectief
teamverband geeft ruimte om optimaal gebruik te maken van ieders unieke talenten.
Ons streven is om dit team-concept als een rode draad door al onze activiteiten te laten lopen. Dit is
direct te herkennen in onze wijze van tennisonderricht geven, maar krijgt zelfs nog meer dimensie in
de manier waarop wij jeugd en volwassen leden betrekken bij het totale clubgebeuren.
Één van de belangrijkste psychologische behoeften van de mens is “to belong”. Wij staan er garant voor
dat een ieder die deelneemt aan onze trainingen, en activiteiten, dat gevoel ook daadwerkelijk zal
krijgen, en behouden.
Een laatste stukje - maar tevens zo belangrijk - van deze team-puzzel is de samenwerking met, en
tussen, alle leidinggevende en actieve betrokkenen binnen een vereniging. Hier denken wij met name
aan het bestuur, de commissies, de vrijwilligers, horeca-personeel, de groundsman en zelfs de ouders
van jeugdspelers die vaak op menig evenement, of toernooitje, een steentje bijdragen.
Wij hebben slechts één vraag: Are you ready to join us?

T .E .M .P .O .
Één van de founding fathers van Amerika zei ooit : E nergy and persistence conquer all. In die prachtige
woorden van Benjamin Franklin kunnen wij ons prima vinden! Met de Martin Verkerk Academy gaan
we natuurlijk niet trachten om Amerika te veroveren, maar met een gezonde dosis energie is het wel
onze missie om iedereen enthousiast te maken voor deze fantastische sport!
Uiteindelijk was het te danken aan zijn onuitputbare energie dat Martin Verkerk in de finale stond van
Roland Garros in 2003. Met diezelfde energie en gedrevenheid creëren wij binnen de club, en onze
trainingen, een atmosfeer waarin iedereen zich zeer betrokken voelt. Het resultaat is een high-energy
omgeving waarin leren, oefenen, en spelen tot snellere resultaten zullen leiden, zowel prestatief, als
recreatief.
Deze energieke drijfveer zal zelfs een belangrijke link gaan vormen tussen “gewoon een balletje slaan met
vrienden” enerzijds, en dagelijkse activiteiten zoals werk, school, en onderlinge sociale relaties,
anderzijds. Met andere woorden, wij reduceren tennis niet tot slechts het beoefenen van een sport,
maar gaat zelfs een complete life-style rol vervullen.
En laten we eerlijk zijn, het maakt niet uit wat je doet. Of het nou tennissen, huiswerk maken,
voetballen, vergaderen, fietsen, winkelen en ja, zelfs afwassen is, als je het met een flinke portie energie
doet, is het natuurlijk wel heel veel leuker!
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M otivation is wat ons in het bijzonder motiveert! Zonder motivatie is eigenlijk niets mogelijk. Wat ons
op de Martin Verkerk Academy met name motiveert is de motivatie, en doelen, die alle deelnemers
voor ogen hebben. Met andere woorden, your motivation is our motivation!
Met uitdagende, maar haalbare doelen, is het eenvoudiger om gemotiveerd te raken, en te blijven.
Dwight D. Eisenhower slaat de spijker vol op de kop met zijn beroemde uitspraak “Motivation is the art
of getting people to do what you want them to do because they want to do it”.
Onze taak is om leerlingen positief te blijven prikkelen. Dit doen wij op succesvolle momenten, maar
ook op momenten waarin het even niet lekker gaat. Vervolgens zijn beide situaties de ideale
leermomenten. Wij creëren hindernissen, de leerlingen overwint ze. Iedere hindernis die succesvol
genomen is draagt bij aan de zelfmotivatie.
De successen van onze leerlingen, gekoppeld aan de waarneembare progressie, is wat ons dan weer
motiveert! Wat ons ook motiveert is om te blijven leren als tennistrainer. In contact zijn met andere
trainers, het volgen van cursussen, wedstrijden bijwonen en up to date blijven met de laatste
ontwikkelingen op technisch, tactisch, didactisch en pedagogisch gebied.
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Of je nou een Rock ’n Roll ster wilt worden, een beroemde schilder of een top tennisser, P assie zal
altijd een vereiste bouwsteen zijn om je doelen, en dromen, te verwezenlijken. De legendarische rocker
Jon Bon Jovi zegt het heel fraai “Nothing is as important as passion. No matter what you want to do with
your life, be passionate”.
Zonder passie bereik je ook geen finale van een Grand Slam toernooi. In 2003 hebben we in
Nederland allemaal mogen ervaren hoe passievol Martin Verkerk daar stond te tennissen in Parijs. Met
precies diezelfde instelling streven wij ernaar om iedereen binnen de Martin Verkerk Academy leerlingen, leden, bestuur, commissieleden en ook de trainers - die passie te laten ervaren.
Alles wat met passie wordt uitgevoerd gaat tevens gemakkelijker. Door overgave aan passie gaan
succes, èn falen, hand in hand. Het is een proces dat met zoveel gevoel gepaard gaat dat ups en downs
elkaar harmonieus in evenwicht houden.
Passie is ook de rode draad die door al onze trainingen, en gerelateerde activiteiten, loopt. Ook wij zijn
gek van het spelletje en willen dat graag met iedereen delen. Die passie heeft er uiteindelijk toe geleid
dat het geven van tennisonderricht niet slechts een beroep is, maar meer een roeping.
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Met het begrip O pportunity denken we ook aan kansen, mogelijkheden, gelegenheden en herkenning.
De eerste opportunity komt van onze zijde, en dat is om onze filosofieën uiteen te zetten en een ieder
te overtuigen om met plezier te komen tennissen aan de Marin Verkerk Academy.
De daaropvolgende opportunity is voor een ieder die graag de tennissport willen beoefenen. Neem de
kans waar, herken de mogelijkheden en stap met ons op de baan. Het wederzijds herkennen van deze
opportunity is de eerste stap naar een prettig, en langdurig samenwerken.
Met ons trainers-team zijn we continue op zoek naar de mogelijkheden, en kansen, voor onze
leerlingen. Kansen om bijvoorbeeld een team hoger te willen spelen, of een bepaald prestatie niveau te
bereiken. Wij bieden dan aansluitend een individueel en customized programma aan die de
opportunities ten volste benut, en tevens inhoud en diepte zal geven.
Een motiverende spreuk is “When opportunity doesn’t know, build a door”. Wij hopen van harte dat met
deze uiteenzetting een deur is gecreëerd, en wij garanderen dat door het naar binnen stappen van de
Martin Verkerk Academy, er een wereld van tennismogelijkheden opengaat…

