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De Kempen in bedrijf

Henk (l) en Willem-Jan van Hulst

Topsport in de Kempen:
Tennis Academy Henk van Hulst
Sjeng Schalken, Paul Haarhuis en Jacco Eltingh, ze hebben twee zaken gemeen. Ze behoren tot

Stephen Noteboom en Hendrik Jan Davids belandden

de beste tennissers die ons land voorbracht, en de weg naar de internationale top begon voor

aan de mooie kant van de streep. Als het aan Willem-

alle drie in Valkenswaard. Daar werden ze getraind, gekneed en gevormd bij Tennis Academy

Jan ligt, duurt het niet lang voordat nummer tien aan

Henk van Hulst. Met talenten als Jesse Huta Galung en Matwé Middelkoop is nu een nieuwe

het lijstje wordt toegevoegd. “Matwé Middelkoop

lichting uit de startblokken vertrokken. “De Top 100 komt weer in zicht.”

staat nu nummer 197 en Jesse Huta Galung op 170.
Dat zijn jongens met heel veel potentie. Jesse is al

Ons gesprek met topcoach Willem-Jan van Hulst (40)

zelfde: maximaal rendement uit de mogelijkheden

heel lang de nummer 2 van Nederland en zit sinds

vindt plaats op een moment dat de activiteiten van

van de spelers halen. We hebben het geluk gehad

een half jaar bij ons. Matwé traint hier al vanaf z’n

het tennisinstituut noodgedwongen op een lager pitje

dat we een aantal wereldtoppers mochten neerzet-

dertiende, maar is nog steeds zo gretig als een jonge

staan. Huisaccommodatie Valkencourt staat immers

ten. Mede daarom is de naam Henk van Hulst een

hond, hij blijft zich doorontwikkelen. Beide spelers

stevig in de steigers. Het health & sports complex

begrip in de tenniswereld. Mijn vader heeft natuurlijk

hebben één doel: slagen. En ze zijn goed op weg.”

ondergaat een multifunctionele facelift, en ook de

een ongelofelijke knowhow, een schat aan ervaring

tennisbanen (weldra met hardcourt profiel) worden

en een vooruitziende blik qua leerproces. Voor mij is

Stabiele basis

niet vergeten. Desondanks staat de GSM van Willem-

hij een heerlijk klankbord. Ik ben dan nu wel officieel

Huta Galung en Middelkoop zijn niet de enigen. De

Jan roodgloeiend. Niet verwonderlijk, want sinds 1

eigenaar, maar dat betekent niet dat je mijn vader

tennisacademy werkt momenteel met 60 veelbelo-

oktober is hij officieel eigenaar van de tennisschool.

hier niet meer ziet.”

vende, veelal jeugdige spelers, waaronder ook talent-

Al blijft vader Henk van Hulst, in een adviserende rol,
gewoon in beeld.

jes uit Estland, Letland, Rusland, Canada en Nigeria.
Talentenstroom

De fundamenten van de tennisschool rusten op een

Als we de geschiedenis van de ATP wereldranking

stevige organisatie. Vier coaches (Ramon Lacroix,

Maximaal rendement

erop na slaan, dan zie we dat Tennis Academy Henk

Maarten Meijs, Henk van Hulst als ondersteuning

Willem-Jan: “Mijn vader startte dertig jaar geleden

van Hulst negen spelers in de top 100 heeft gebracht.

en Willem-Jan als technisch eindverantwoordelijke)

met de tennisschool. De eerste jaren trainden we in

Sjeng Schalken, Paul Haarhuis en Jacco Eltingh stoom-

en een uitgebreide medische staf vormen de sta-

Geldrop, in 1986 verhuisden we naar Valkenswaard.

den door naar de top 20, maar ook Menno Oosting,

biele basis, terwijl de ‘Stichting Vrienden van Tennis

De doelstelling van de opleiding is al dertig jaar het-

Huub van Boeckel, John en Noëlle van Lottum,

Academy Henk van Hulst’ en een aantal regionale
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Kweekvijver voor
internationaal talent
bedrijven een stukje facilitaire en financiële onder-

ming mee te geven. Enerzijds proberen we het maxi-

zijn eerste Grand Slam tournooi. Middelkoop won

steuning bieden. Willem-Jan: “Daarnaast profiteren

male uit het tennis te halen, anderzijds leren ze bij

van Michaël Llodra, de nummer 37 van de wereld.

we van de diensten van onze ambassadeurs, Sjeng

ons om op eigen benen te staan. Ze leren bikkelen,

We hebben Daphne van den Heuvel uit Waalre, zij

Schalken en Paul Haarhuis. Schalken komt eens per

incasseren, omgaan met teleurstellingen. Als je het

is Nederlands kampioen onder 14 jaar. Ook Miliaan

maand langs om onze betere spelers, de jongens die

hoogste wilt bereiken, dan moet je leven voor je

Niesten en Lisanne van Riet doen het heel erg goed.

internationaal actief zijn, te adviseren. En Haarhuis

sport. Daarvoor is discipline en doorzettingsvermo-

Beide speelsters behaalden onlangs hun eerste we-

traint hier regelmatig mee. Hij is natuurlijk een fan-

gen nodig. Want uiteindelijk moeten de spelers zelf

reldranglijstpunten. Ook op regionaal niveau beleven

tastische sparringpartner. Als onze jongens tegenover

hun wedstrijd winnen. Niet iedereen zal de absolute

we hoogtepunten, die tellen ook mee. Uiteindelijk tel-

zo’n topper staan, zie je sneller waar hun tekortko-

top bereiken. Toch horen wij vaak van oud-leerlingen

len de resultaten, en die zijn er. Dat betekent dat we

mingen liggen. Dat zijn belangrijke leermomenten.

dat ze veel aan de tennisschool te danken hebben.

het met z’n allen erg goed doen.”

Ook Alex Reijnders, oud-coach van Haarhuis, Eltingh

Ook al hebben ze het uiteindelijk niet tot een profcar-

en Schalken, komt veel over de vloer. Daar klankbord

rière weten te schoppen, ze hebben hier veel geleerd

je dan ook mee. We hebben altijd heel veel sterke

wat ze in de maatschappij van pas komt.”

Tennis Academy Henk van Hulst
Willem Jan van Hulst

mensen om ons heen gehad.”
Hoogtepunten

Binnenvoort 14

Leven voor je sport

Een hardnekkige blessure weerhield Willem-Jan

5706 GB Helmond

Tennis Academy Henk van Hulst blijkt niet alleen een

lang geleden van de keuze voor het profcircuit. Een

M 06 14 89 36 84

succesvolle, maar ook een verantwoordelijke tennis-

imposante carrière als tenniscoach kwam ervoor in

www.tennisvanhulst.nl

school. “De meeste talenten zijn nog jong. School

de plaats. Een periode met veel mooie momenten,

komt daarom op de eerste plaats. Als de cijfers niet

waarvan de halve finale van Sjeng Schalken bij de US

Health & Sports Club Valkencourt

goed zijn, dan wordt er even wat minder getennist.

Open 2002 als één van de absolute hoogtepunten

Pastoor Heerkensdreef 15

We zien onze opleiding niet alleen als tennisoplei-

geldt. “Maar we beleven ieder jaar opnieuw weer

5552 BG Valkenswaard

ding, maar ook als een manier om onze leerlingen

van die highlights. Huta Galung won dit jaar het

T 040 204 18 85

een stukje zelfstandigheid en persoonlijkheidsvor-

Challenger tournooi van Scheveningen en speelde
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