Rubriek: "Sporter in beeld" - Paul Geurts (Tennis)
maandag 11 april 2011

Topsport Limburg legt elke week een Limburgse sporter een aantal vragen voor. Deze week is Paul Geurts aan de
beurt.
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Tennis
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Venray
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T.V. de Korrel en T.V. de Gagel
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-
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1. Hoe lang ben je al bezig met tennis?
Ik ben op mijn zevende begonnen, dus nu zo’n negen jaar.
2. Hoe ben je in aanraking gekomen met tennis?
Er was een keer straattennis in Wanssum. Daar deed ik aan mee. Ik had er de hardste service en mocht toen naar Hilversum
om met Peter Wessels te tennissen. Daarna ben ik begonnen met tennis.
3. Op welk niveau ben je actief?
Ik speel nu Nationale Ranglijsttoernooien (Senioren cat. 1/2). Mijn huidige positie is plaats nummer 110.
4. Studie of werk?
Studie. Zit nu op 5 vwo in Eindhoven.
5. Van welke club ben je lid en lid geweest?
Ik speel competitie voor TV de Korrel in Veldhoven (Hoofdklasse Heren op zondag) en ben nog altijd lid van TV de Gagel in
Wanssum. Ik ben lid geweest van TC Venray.
6. Wie is je grote voorbeeld?
Rafael Nadal
7. Hoeveel uur train je in de week?
ongeveer 14 a 15 uur
8. Wat zijn jouw sterke punten?
Mijn service en mijn forehand
9. Wat kun je minder goed? Waar moet je nog aan werken?
Ik moet nog iets rustiger worden in mijn hoofd op de belangrijkere momenten.

10. Heb je ook wel eens een baalmoment gehad?
Ja, stond t/m 14 nummer 5 van Nederland had een paar goede toernooien gehad en dan raak je door de groei anderhalf jaar
geblesseerd aan je rug. Daar baal je dan goed van.
11. Wat is je hoogtepunt tot nu toe?
Ik denk dat ik vierde werd bij de Nationale Masters t/m 14
12. Wat is je ultieme droom?
Om ooit op Grand Slams te schitteren.

