
 

 

Beste leden van UTV Kromme Rijn, 
 
Vanaf april zal ik namens RG sports de functie van hoofdtrainer bij jullie vereniging gaan invullen. Ik kijk er naar 
uit en kan niet wachten om bij jullie mooie vereniging aan de slag te gaan.  
 
Even een korte introductie over wie ik ben en mijn achtergrond: mijn naam is Frank Boswijk en ik woon in het 
centrum van Utrecht samen met mijn vrouw Suzannah en dochter Rose. Ik ben geboren in Groenekan vlak bij 
de tennisbaan (en hockeyvelden) van Voordaan. Dus het was niet gek dat ik op 4-jarige leeftijd begonnen ben 
met tennis. Op mijn 16e was ik niveau 3 speler wat voor die tijd uitzonderlijk was. 
 
Mijn liefde voor de tennissport leidde ertoe dat ik na mijn middelbare school de A-opleiding voor tennisleraar 
van de KNLTB heb gedaan, gevolgd door de B-opleiding. Naast mijn werk als tennistrainer heb ik ook nog een 
opleiding sportpsychologie gedaan. 
 
Gedurende mijn trainersloopbaan (inmiddels alweer ruim 35 jaar!), heb ik bij uiteenlopende verenigingen 
gewerkt als (hoofd)trainer meestal in het midden van het land. Bij alle clubs waar ik heb gewerkt, heb ik met 
veel plezier alle niveaus lesgegeven, van beginnende spelers tot ervaren competitiespelers (niveau 1 t/m 9).  
Juist deze combinatie en variatie maakt het werk als tennisleraar zo mooi waardoor ik nog steeds met veel 
plezier lesgeef! 
 
Naast het werken voor verschillende tennisverenigingen, heb ik ook samen met een collega 10 jaar lang een 
eigen tennisschool gehad in Bilthoven. Onze tennisschool richtte zich toentertijd voornamelijk op jonge, 
talentvolle spelers die extra wilden trainen naast de trainingen in verenigingsverband. Dit heeft geresulteerd in 
meerdere districtskampioenen in verschillende leeftijdscategorieën, als ook een nationaal kampioen in de 
leeftijd jongens t/m 14 en twee spelers die Jong Oranje hebben gehaald. 
 
Mijn hobby’s zijn golf, lezen en koken en sport kijken in het algemeen. 
 
We gaan er, hopelijk zonder beperkende coronamaatregelen, een mooi seizoen van maken. Aangezien ik vlak 
bij de tennisvereniging woon (10 minuten fietsen) zal ik, naast de trainingen in de (na)middag en avond ook op 
meerdere dagen beschikbaar zijn in de ochtenden en (vroege)middag voor diegene die daar interesse in 
hebben. 
 
Tot snel op of naast de tennisbaan, 
 
Frank 
 

 


