
‘Teamsfeer is onze kracht’ 
Hoofdklassemixteam De Gouw start seizoen 
 
ZAANDAM - “Er moeten zakken in het broekje zitten, zodat ik de bal erin kan stoppen. En ze 
moeten gelijk bang zijn als ze ons zien aankomen.” Dat zegt Alexander Nonnekes als hij met zijn 
team in de Zaandamse Sport2000 kleding aan het passen is voor de voorjaarscompetitie. Strakke 
en functionele kleding, een dot ervaring en een goede teamsfeer. De tenniss(t)ers van het 
gemengd hoofdklasse mixteam van TV de Gouw hebben het nodig als ze zondag 10 april het 
seizoen openen op het park van De Mets in Scheveningen.  
 
De Gouw promoveerde vorig jaar naar de Hoofdklasse. Een uniek feit voor de Zaanstreek, want nog 
niet eerder speelde een gemengd team er op dat niveau. Het betekent ook dat ze tegenstanders 
treffen die wel weten hoe je een bal moet slaan. “Het zijn vaak opkomende jeugdspelers tot en met 
achttien jaar, voor wie de Eredivisie nog een stap te hoog is. In de dubbels en in thuiswedstrijden zijn 
we sterk. We spelen op kunstgras en daar zien veel teams tegenop”, weet geboren Beverwijker 
Sidney de Boer. “Ik denk dat we blij moeten zijn als we erin blijven”, vindt Alexander Nonnekes, die 
vorig jaar geen enkelpartij verloor. “Het niveau is veel hoger, want het zijn allemaal ‘eentjes’  (het 
hoogste nationale niveau, red.). Verlengen van ons verblijf in de Hoofdklasse zou super zijn.”  
 
Nieuw is dat er met ‘echte’ scheidsrechters en lijnrechters wordt gespeeld omdat er op het kunstgras 
geen duidelijke balafdrukken te zien zijn. “Het hele ritme wordt bepaald door de scheidsrechter. Je 
staat niet meer met twee of vier spelers op de baan en dat is een apart gevoel. Er zijn tijdslimieten, 
maar geen discussies”, vertelt Alexanders’ echtgenote Chantal , die vorig jaar na vijf partijen moest 
stoppen vanwege haar zwangerschap, maar nu naar eigen zeggen weer topfit is.   
 
Ervaring en teamsfeer 
Gebrek aan ervaring is er evenmin te bespeuren bij De Gouw. “We zijn een van de oudste teams”, 
zegt de 31-jarige Alexander, “en van die ervaring moeten we het ook hebben.” Nieuwe aanwinst 
Mireille Bink, voormalig nationale nummer één in het dubbel, en Gouw-trainer Jos van der Beek zijn 
beiden onlangs veertig geworden. De Boer, die verhuisde naar Zaandam, Alexander nog kende van 
competitiewedstrijden en zo dit seizoen bij De Gouw kwam spelen, is met zijn 25 jaar de jongste in 
het team. Nieuweling Bo Verhulsdonk (31) en Chantal (28) completeren het zestal.  
 
De Nederlandse Fed Cup-dames lieten in de kwartfinale in februari nog zien waartoe een uitstekende 
teamsfeer kan leiden. Als zware underdog wisten ze Rusland, drievoudig finalist van de laatste vijf 
jaar, er in Moskou onder te krijgen voor hun achtste overwinning op rij. Alexander, lachend: “De 
teamsfeer is ook onze kracht. We doen het omdat we het leuk vinden. Naast een dubbeltje hier en 
daar is Jos daarbij onze grote gangmaker.” 
 
Publiek 
De ‘zevende man’ kan het mixteam ook naar een hoger niveau duwen. “We gaan vast wel een bus 
regelen, want veel mensen willen zelfs mee naar uitwedstrijden”, zegt Van der Beek. “Het 
enthousiasme is alleen maar groter geworden na vorig jaar. Bij de kruidenier hoor je dan: ‘leuk hé’? 
Het lijkt een beetje op het verhaal van VVSB, de amateurvoetbalclub die de halve finale van de KNVB-
beker tegen FC Utrecht haalde. Maar ik hoop dat wij uiteindelijk wel winnen, haha. Het is het 
ouderwetse gevoel. Lekker in het zonnetje zitten om tien uur. Bij ons betaal je alleen een kopje 
koffie, terwijl je bij het ABN AMRO World Tennis Tournament zo 50 euro kwijt bent. Als liefhebber 
van tennis en gezelligheid zit je bij ons dus goed.” 
 
De eerste wedstrijd is zondag 10 april vanaf 10.00 uur op het tennispark van De Mets in 
Scheveningen. Het is de club waar Robin Haase leerde tennissen en waar de mondiale subtop in juli 



bijeenkomt voor het challengertoernooi. Meer informatie over het mixteam en de wedstrijden is te 
lezen op de website: www.tvdegouw.nl. TV de Gouw bevindt zich op Karel Lotsylaan 6 in Zaandam.  

http://www.tvdegouw.nl/

