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Twaalf uur
lang op de
tennisbaan
In de hitte twaalf uur lang op de tennisbaan voor Inloophuis Medemblik

Vincent Schot

Medemblik n Hoewel het kwik
de komende dagen daalt, lijkt het
dit weekend weer tropisch warm
te worden. Johan Meijer raakt er
niet van onder de indruk. En dat
terwijl hij samen met zijn dochter Indy zaterdag toch echt twaalf
uur lang op baan 4 van de Medemblikker Tennisclub staat. Met
hun tennismarathon hopen de
twee zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor Inloophuis Medemblik.
,,Ik hou de weersverwachting wel in
de gaten, maar niet met het idee dat
het niet doorgaat bij een bepaalde
temperatuur. Zolang we onszelf
voor én tijdens die twaalf uur maar
goed verzorgen is het voor Indy en
voor mij geen enkel probleem om
het vol te houden’’, zegt Meijer, als
tennisleraar van Tennisschool Kennemerland verbonden aan de club
in Medemblik.
De 52-jarige inwoner van NoordScharwoude weet waarover hij
praat. Een tennismarathon is voor
hem immers niet nieuw. ,,Exact

Marathon tijdens
de open dag van
Medemblikker TC
twaalf jaar geleden heb ik dit ook al
eens gedaan. Toen zelfs 24 uur. Dat
was bij Tennisvereniging De Dog in
Uitgeest, waar ik destijds werkte.
Het is een mindset, je moet je erop
instellen dat je lang op de baan staat
en dan trek je jezelf er wel doorheen.
En het is natuurlijk leuk ook.’’
Het idee om weer een tennismarathon te houden komt uit de koker
van Meijer zelf. Net als twaalf jaar
geleden is het ook nu voor een goed
doel. ,,Anders doe ik dit soort dingen niet’’, zegt hij. ,,Omdat ik zelf
niet uit Medemblik kom, heb ik ’de
hulptroepen’ ingeschakeld om een
goed doel te kiezen. En dan niet een
goed doel waarvoor altijd al van alles wordt gedaan. Dat is dus Inloophuis Medemblik geworden. Dit is
een plek voor mensen geconfron-

Indy en Johan Meijer staan zaterdag voor het goede doel 12 uur op de baan van de Medemblikker TC.

teerd met kanker of een andere levensbedreigende ziekte. Onze tennismarathon is onderdeel van de
open dag van de club en ook een deel
van de opbrengst hiervan gaat naar
dit goede doel.’’
Voor tien euro per persoon kunnen koppels zaterdag een half uur
tennissen tegen vader en dochter
Meijer. De meeste uren zijn al gevuld, weet Johan. ,,Volgens mij zijn
er nog vijf plekjes vrij, maar daarop

wordt ook zeker weten nog ingetekend. Dat betekent dat we minimaal
480 euro ophalen, maar dat wordt
meer. Er zijn al mensen die hebben
gezegd vijftig euro per persoon te
doneren. Super mooi, maar dat vermelden we verder niet. Het is namelijk beslist geen must en je loopt het
risico dat mensen anders denken dat
ze ook meer moeten betalen en dus
maar niet meedoen.’’
Bang dat Indy en hij tijdens een
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van hun partijen last krijgen van de
hitte is Meijer niet. ,,Het is ook niet
zo dat we de hele tijd lopen te föhnen natuurlijk. Dat we twee tientjes
innen, bedankt zeggen en je van de
baan vegen. Niemand hoeft zich te
bewijzen, wij ook niet. En als we tegen minder geoefende tennissers
spelen, doen wij uiteraard ook rustiger aan. Dat maakt dat Indy en ik
ook niet twaalf uur lang het maximale van onszelf hoeven te vragen.’’

Dindua krijgt Jürgen Roozendal van de rem
u

Vincent Schot

Nieuwkomer

Enkhuizen n Als speler zag Jürgen
Roozendal zichzelf nooit als trainer. Het was dan ook meer door
toedoen van anderen dat hij op de
bank terechtkwam. Komend seizoen debuteert hij bij Dindua als
hoofdtrainer.
De voormalig prof van AZ en Top
Oss sloot zijn jaren als speler af bij
Zwaluwen’30. ,,Daar wilde ik nog
één seizoen knallen, maar al in de
voorbereiding brak ik tijdens de
training mijn been. Trainer Anand
Jagdewsing betrok mij toen bij de
technische staf.’’
Hoewel de back er lol in had,
maakte zich niet direct een verlangen van hem meester om nu zelf
ook trainer te worden. Toch werd
hij dit een jaar later. ,,Mohad Zaoudi was assistent bij Zwaluwen’30 en
werd hoofdtrainer bij ZOB. Toen
hij hoorde dat ze nog iemand zochten voor het tweede, heeft hij mijn
naam laten vallen. Ik had er tot dat
moment nooit aan gedacht om
trainer te worden, maar besloot het
een jaar te proberen om te ervaren
of ik het leuk zou vinden.’’
Het was een conclusie die Roozendal voor zichzelf al snel trok. ,,Ik
ben die jongens gewoon gaan
overbrengen wat ik zelf in al die
jaren had geleerd. Ik merkte dat ze
het leuk vonden en zag dat ze
groei doormaakten. Direct dat
seizoen ben ik de cursus erbij gaan
doen. In het eerste jaar promoveerden we nèt niet, maar het jaar

In de aanloop naar het
voetbalseizoen vertelt een
speler of trainer in deze rubriek
over zijn overgang naar een
nieuwe club.
Naam:
Jürgen Roozendal
Geboortedatum:
2-11-1979
Woonplaats:
Hoorn
Vorige clubs:
Hollandia, AZ, Top Oss, Blauw
Wit Amsterdam, DWV,
Zwaluwen’30 (als speler)
Nieuwe club:
Dindua
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Jürgen Roozendal maakt komend seizoen bij Dindua zijn debuut als hoofdtrainer.

daarop maakten we de stap omhoog naar de reserve hoofdklasse
wel. Helaas gingen we er afgelopen
seizoen ook gelijk weer uit.’’
Na drie jaar bij de reserves van
ZOB gaat Roozendal in Enkhuizen
op eigen benen staan. Ook dit lag
niet in de lijn der verwachting. ,,Ik
was niet van plan weg te gaan’’,

zegt hij. ,,Het idee was dat ik bij
ZOB op termijn hoofdtrainer zou
worden. De afgelopen periode
waren er clubs die informeerden en
daarmee ben ik ook in gesprek
gegaan, maar het was altijd met de
rem erop omdat ik nog met ZOB
bezig was.’’
Dindua wist de rem eraf te krij-
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gen bij de Hoornaar. ,,We oefenden
tegen Berkhout, waar Henry Bakker trainer is. Met hem speelde ik
ooit samen bij Blauw Wit Amsterdam. Henry vertelde dat zijn oude
club een nieuwe trainer zocht en
dat dat wel wat voor mij was. Blijkbaar heeft hij mijn naam daarna
ook bij Dindua laten vallen, want

die belde.’’
Waar hij eerder steeds een nee
verkocht, volgde na een aantal
gesprekken nu een ja. En dus
werkt Roozendal straks in de vierde klasse. ,,Een ander niveau dan
wanneer ik bij ZOB was gebleven
en daar ooit hoofdtrainer was geworden. Destijds bij Zwaluwen’30
had ik geen ambitie om trainer te
worden, maar inmiddels als trainer
heb ik die wel. Ik wil naar een
mooie hoofdklasser. Daarvoor moet
je jezelf ontwikkelen. En dat doe je
niet door te blijven zitten waar je
zit. Dit is een mooie volgende stap.
Redelijk in de luwte kan ik mezelf
verder ontwikkelen.’’

