
Mijn naam is Jeroen Rinkel en ik ben 46 jaar. Ik geef al ruim 27 jaar met veel 
plezier tennistraining. Als speler heb ik van mijn tiende tot mijn 16de jaar in de 
toenmalige districtstraining van de KNLTB gezeten. Ik heb in deze tijd met heel 
veel plezier getraind en wedstrijden gespeeld. Na die periode bij de tennisbond 
ben ik nog zo’n jaar of vier op dezelfde manier met tennis bezig geweest. Dit 
heeft onder andere geresulteerd in het bereiken van de tophonderd van 
Nederland en mijn deelname aan de competitie eerste klasse gemengd op 
zondag. Toen ik op de Heao zat ben ik begonnen met het geven van tennisles als 
bijbaan. Al vrij snel merkte ik dat ik dat toch wel heel leuk vond om te doen. Het 
combineren van training geven, studie en A-toernooien (tegenwoordig genaamd 
NRT-toernooien) spelen werd steeds moeilijker en heb ik op een gegeven 
moment gekozen om mijn ambitie en passie voor tennis in het trainersvak te 
zoeken. 
Na het volgen van de opleidingen van de KNLTB ben ik training gaan geven bij 
diverse verenigingen. Hierbij heb ik me met name gefocused op het training 
geven aan de selectie, het beleid voor de selectie opgezet en teams gecoached  
met als mooie resultaten promoties naar hogere klasses.   
Van 2001 t/m september 2004 heb ik naast mijn werkzaamheden bij TV Eemnes 
een parttime functie bij de KNLTB bekleed als assistent-districtstennisleraar 
en  in het seizoen 2004/2005 ben ik regiotrainer jeugd bij de bond geweest. Ik 
ben in 2005 gestopt bij de KNLTB omdat ik samen met oud-prof Michiel Schapers 
een tennisopleiding ben begonnen. Deze opleiding was bedoeld voor spelers met 
plezier en passie voor tennis. Deze opleiding hebben we 10 jaar samen gedaan 
met mooie resultaten nationaal als internationaal. In 2015 is Michiel Schapers 
naar het buitenland gegaan en heb ik me op Nederland gericht. Dit heeft er o.a. 
toe geleid dat ik vanaf oktober 2020 de trainingen voor de RG sports Tennis 
Academy zal verzorgen, naast dat ik ook voor de KNLTB de instroomtrainingen 
zal geven.  
 
Ik heb veel zin om samen met jullie aan de slag te gaan.  
 
Ik hoop snel kennis te maken met iedereen en  ben benieuwd naar jullie 
ervaringen en ideeën. 
 
Jeroen Rinkel 
06-11014263 
jeroen.rinkel@rgsports.nl 
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