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de mens achter

de mens achter ...

Tjerk Bogtstra
TeksT: Frank rekers FoTo: eBel-Jan schepers

De mens achter … is een serie diepte-interviews met bekende of markante 

mensen. het gaat in deze gesprekken niet om wat de personen doen, maar 

om wie ze zijn. het gaat dus ook niet om de buitenkant  maar juist om die zo 

interessante binnenkant. Trainer, coach & directeur Frank rekers van 4human 

Training & coaching, ditmaal in de rol als interviewer, sprak dit keer met Tjerk 

Bogtstra, vooral bekend als voormalig tennisbondscoach van het nederlands 

Daviscupteam.  

Tjerk Bogtstra (1966) was captain van het nederlands Daviscupteam. hij was tot nu toe de 
meest succesvolle teamcaptain. In 2001 kwam hij met het team tot de halve finale. samen met 
paul haarhuis is hij twee keer nederlands dubbelkampioen geweest (in 1989 en 1990). hij was 
de individuele coach van onder meer Jan siemerink, Martin Verkerk en raemon sluiter. nu is 
Tjerk Bogtstra ondernemer. sinds dit voorjaar runt hij een tennisacademy voor talentvolle  
tennissers.  Zijn tennis- en businesscentrum zijn gevestigd naast de Marinierskazerne in Doorn. 
Tjerk is getrouwd met charlotte en samen hebben ze een dochter annabel.  

In de business- en trainingsruimte waar 
maar liefst ruimte is voor 50 mensen 
praat Tjerk over het ondernemerschap:
“Ik heb mijn eigen tennisacademy 
gestart. Dat is ondernemen. Het is je nek 
uitsteken en het is durven. In het begin is 
dat wel onzeker. Het geeft, financieel 
gezien, de slechtste tijd in jaren maar 
geeft me ook het mooiste gevoel in 
jaren. Voor zover je van een risico mag 
spreken. Als het met zich mee zou bren-
gen om in een kleiner huis te moeten 
gaan wonen dan doe ik dat morgen en ik 
word er niet minder gelukkig door”. 
Tekenend voor Tjerk sluit hij af met: “Ik 
heb nog nooit iets gedaan omdat ik er 
goed door werd betaald. Ik doe alleen 
dingen waar ik met passie in zit”. 

Wie is Tjerk volgens Tjerk?
“Ik raak gefascineerd door mensen. Ik 
ben geïnteresseerd wat mensen drijft, 
waarom ze handelen zoals ze handelen. 
Neem bijvoorbeeld Geert Wilders, ik 
vind het bijzonder interessant om te 
weten waardoor hij gedreven wordt en 
waarom hij zo’n leven leidt. Daarmee 
suggereer ik niet dat ik achter zijn partij 
sta”. Tjerk verder over zichzelf: “Ik ben 
een ongelofelijke eerlijke persoon. Ik 
ben recht door zee, je weet snel waar je 

bij mij aan toe bent. Als mensen mij om 
advies vragen dan geef ik eerlijk mijn 
mening en niet altijd sociaal wenselijk. 
Ik vind het belangrijk om duidelijk en 
straight te zijn. Dat kan wel eens hard 
aankomen maar daar heb je meer aan 
dan erom heen draaien. Verder zie ik 
mezelf als iemand die zeer passievol is. 
Ik houd van mensen om me heen. Ik 
houd van gezelligheid. Ik wil altijd het 
beste uit mensen en uit mezelf halen. De 
mooiste combinatie vind ik plezier, 
gezelligheid in relatie met hard werken. 
Daarbij zal ik het menselijk oogpunt 
nooit verliezen”. 

Is alles dan rozengeur  
en maneschijn in Tjerk?
“Ik heb een soort onrust in mij. Ik kan 
moeilijk een dag niets doen, dat vind ik 
lastig. Ook heb ik onrust als ik niet weet 
welke kant het op gaat of als ik iets niet 
in de hand heb”. Tjerk vertelt over de 
periode na zijn bondscoachschap: “Na 
die periode ben ik me af gaan vragen: 
Wat wil ik nou echt? Wat is mijn droom-
doel? Ik heb veel dingen gedaan die op 
mijn pad kwamen. Ik ben meer nee gaan 
zeggen en heb meer focus gekregen, ik 
wil me bezig houden met waar ik goed 
in ben en dat is het opleiden van 

tennissers”. 

Is deze tennisacademy  
een droom voor jou?
“Ja”, zegt Tjerk volmondig. “Dit hier is 
een toptenniscentrum waar ik professio-
nele tennissers goed kan begeleiden en 
opleiden. Qua uitstraling ben ik trots, het 
is een mooie bosrijke omgeving. En dat 
nog eens gecombineerd met enkele 
mooie businessruimtes met alle 
faciliteiten”.  

Wat heeft je als coach s 
uccesvol gemaakt? 
“Ik ben wel goed in contacten leggen en 
onderhouden met mensen. Ik heb wel  
snel een klik. In het vak als coach is die 
verbinding maken heel belangrijk. Niet 
puur de instructie of onderricht geven 
maar het gaat meer om de klik maken”.

Hoe haal jij het potentieel  
uit mensen?
“Ik wil weten hoe mensen in elkaar ste-
ken. Ik ga in gesprek, geef aandacht en 
ga luisteren en wil weten wat mensen 
raakt. Soms moet je diep graven en zijn 
er mentale blokkades. Het gevolg is dat 
ze in de uitvoering niet verder komen, 
men moet zich open gooien, dat heeft 
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tijd nodig naast de tennisbaan. Daarom 
zie je dat er steeds meer sportpsycholo-
gen ingezet worden”. 

Wat maakt je gelukkig?
“Het delen van plezier maar ook van 
verdriet maakt me gelukkig. Dat ik de 
dingen kan delen met de mensen waar ik 
het goed mee kan vinden. Dat ik dingen 
kan delen met mijn compagnon Tom 
Kempers en ook met mijn gezin. Een 
geluksmoment was dat ik vorig jaar met 
mijn dochter naar Barcelona geweest. 
Gelukkige momenten is het zijn met 
mijn dochter”. Als vader van vier doch-
ters begrijp ik hem en we knikken 
instemmend. 
Delen van plezier en verdriet maakt me 
gelukkig 

Wat is je meest verdrietige moment 
in je leven geweest?
Tjerk hoeft niet lang na te denken: “De 
meest verdrietige ervaring is geweest in 
1987 het overlijden van mijn moeder. Zij 
was 51, ik was 20. Dat was ook een 
mens zoals ik, ook een deler, ze deelde 
gezelligheid , ze was een voorbeeld voor 
mij. Ze had kanker. Het was een proces 
van 2,5 jaar.  Je ziet iemand wegteren en 
je ziet iemand strijden voor het leven. 
Nu word ik daar nog mee geconfronteerd 
omdat vriendinnetjes van mijn dochter 

wel kunnen logeren bij een oma en zij 
niet. Maar het is zoals het is”.

Hoe is het om vader te zijn? 
“Het ouderschap is misschien wel het 
moeilijkste in het leven. Ik heb dagelijks 
vraagtekens bij het opvoeden van mijn 
kind. Je wordt maar verondersteld dat 
we dat weten”.

Wat kom je daarin tegen?
“Het lukt me niet altijd om rustig te blij-
ven wanneer het gaat om volstrekt onbe-
langrijke dingen zoals ‘welke broek zal 
ik nu ’s ochtends aandoen’ of ‘zit mijn 
haar wel goed’. Het gaat om het zoeken 
naar de balans tussen lief zijn en streng.”  

Als ik aan je dochter Annabel zou 
vragen, wie is Tjerk?
“Ze zegt denk ik dat ze veel plezier met 
me kan hebben en dat ze met me kan 
lachen. Dat ze trots op me is omdat ik 
wel in staat ben om met vriendjes en 
vriendinnetjes van haar te levelen. Dat ik 
een sportief figuur ben. Daar tegenover 
staat dat ik streng kan overkomen. Als er 

iets gebeurt  waar ik niet blij mee zou 
zijn zou ze het denk ik eerder tegen mijn 
vrouw Charlotte zeggen. Ze weet dat ik 
primair ‘streng’ kan reageren. Terwijl ik 
niets liever wil dat ze me altijd alles zou 
vertellen. Ik ben wel zwart/wit. Tjerk 
geeft een voorbeeld: “Ik vind dat ze eerst 
haar huiswerk moet maken voordat ze 
iets leuks gaat doen”.

Wat is in je carrière  
het pareltje geweest?
“Als tennisser was dat ik Nederlands 
kampioen dubbel werd met Paul 
Haarhuis.  Als coach is dat er soms bij 
mensen waar je dagelijks mee werkt iets 
uitkomt. Daarin zijn vele succesmomen-
ten. Een hoogtepunt was in 1998 toen 
Jan Siemerink het ABN-AMRO toernooi 
won in Rotterdam. Ik was toen zijn 
coach. Het delen van de blijdschap, bij 
hem, bij mij, bij iedereen en de vreugde 
van het thuispubliek was een pareltje. 
Evenals thuisoverwinningen in de 
Daviscup van Duitsland en van Spanje. 
Je hebt je eigen vreugde, de vreugde met 
de spelers en de vreugde van het volk. 
Het is die combinatie. Maar ook het ver-
driet in de halve finale Daviscup tegen 
Frankrijk toen Raemon Sluiter vanwege 
een enkelblessure moest opgeven, in een 
partij die hij aan het winnen was, was 
kippenvel. Het huilen in een vol Ahoy 
hoe vervelend het ook was, waren mooie 
momenten omdat je het deelt”.   

Wat is je volgende droom? 
“Ik droom dat ik niet ziek word zoals 
mijn moeder. Dat geldt ook voor mijn 
naasten. Dat staat met stip op één. Ik 

hecht veel waarde aan het leven. Ik kijk 
er verschrikkelijk tegen op om dood te 
gaan. Daar ben ik wel bang voor, het 
leven wil ik niet missen, het is te mooi 
hier. Daarnaast droom ik dat mijn doch-
ter een onwijs gelukkig mens wordt. Dat 
we gevrijwaard worden van terreuraan-
slagen en natuurrampen etc. en qua werk 
dat ik hier heel lang mag blijven en dit 
mag uitbouwen tot een succesvol insti-
tuut. Dat we toppers gaan afleveren en 
dat dit een plek is waar mensen graag 
komen”. 

Het laatste deel van het gesprek vindt 
plaats op de tennisbaan. Daar ligt Tjerk’s 
passie. 

Wat is voor jouw passie?
“Passie is voor mij beleving. Het is voor 
mij een heel belangrijk woord in het 
totale leven. Sociaal gezien en zeker als 
het om het werk gaat. Ik houd van men-
sen met passie. Als ik zie dat ze van iets 
houden. Van hun werk, van hun naasten, 
van het leven. Ik heb moeite met mensen 
die vlak door het leven gaan of nergens 
enthousiast van worden”.

Kun je passie ontwikkelen?
“Ja,  soms begint dit om het iets buiten 
jezelf te zoeken door bijvoorbeeld een 
beetje toneel te spelen. Bij een mooie bal 
dat je in slaat kun je overenthousiast 
gaan reageren. Zo kan het een deel van 
jezelf worden”. 

Wat kan het bedrijfsleven 
 leren van sport?
Tjerk corrigeert het begrip sport in top-
sport. “Topsport is gaan voor een doel, 
de wil om echt iets te bereiken. Daarvoor 
moet je dingen opzij zetten. Plezier heb-
ben is daarbij belangrijk”. Tjerk bena-
drukt: “Plezier met de hoofdletter P. Het 
is voor een bedrijf goed om stil te staan 
als successen of doelstellingen worden 
gehaald en dat deze worden gevierd. 
Niets is zo extreem als in de sport, er is 
veel emotie en de echte karakters komen 
naar voren. In de sport kun je juichend 
naar huis”.

 Plezier met de hoofdletter P, vertel? 
“Plezier is een basisvoorwaarde voor 
succes. Je moet iets mooi vinden om iets 
te bereiken. Als je hier komt om te trai-

Landhuishotel & restaurant de 
Bloemenbeek  
Meesterkok Michel van Riswijk 
van Landhuishotel & Restaurant 
De Bloemenbeek in De Lutte 
zorgde voor het culinaire genot. 
Hij had weer voor een verrassen-
de en gepaste lunch gezorgd 
welke werd uitgeserveerd op de 
tennisbaan. Een gastronomisch 
hoogstandje was ondermeer een 
tennisbal gevuld met mousse 
van passievrucht met witte cho-
colade en een tennisracket van 
chocolade.

‘Delen van plezier en 
verdriet maakt me 

gelukkig’ 

nen moet dat uit eigen wil zijn. Je moet 
plezier hebben in tennis en soms moet je 
hard werken om vooruit te komen. Dat is 
soms niet leuk maar prima zolang de 
basis maar plezier is”. 

Hoe belangrijk is het dat je positief 
bent ingesteld om succes te hebben?
“Een positieve instelling is belangrijk en 
wat nog belangrijker is dat je een reëel 
zelfbeeld hebt. Er zijn spelers die een-
maal een goede wedstrijd hebben 
gespeeld en dat als norm gaan zien ‘zie 
je wel, zo goed ben ik’. Positief ergens 
instaan is een voorwaarde om succes te 
hebben”. 

Wat wil je nalaten in het leven?
“Ik wil nalaten aan mijn dochter dat ze 
trots is op haar vader. Ik hoop dat ze 
vroeg of laat beseft dat ik op die 
momenten dat ik streng was dat deed 
met de beste wil van de wereld. Verder 
hoop ik  dat de mensen met wie ik 
samenwerk me blijven herinneren als 
een passievolle kerel die alles zo goed 
mogelijk deed vanuit zijn hart”.

Tjerk sluit af met een boodschap.
“Succes moet je niet laten afhangen wat 
anderen daarvan vinden. Ik haal mini-
maal zoveel passie uit het begeleiden 
van kinderen van 12, 13 en 14 jaar dan 
wat ik doe met topspelers. Je moet daar-
voor jezelf kennen. Ik ben regisseur van 
mijn eigen geluk en je eigen geluk moet 
je achterna gaan, niet nog op je 60e of 
65e. Doe dus wat je wilt”.  

Tjerk is een passievol mensenmens. Vijf 
jaar geleden hebben we elkaar leren ken-
nen en er was een grote mate van her-
kenning. We herkenden elkaar in onze 
levenshouding en de menselijke benade-
ring. Beide worden we gedreven door 
passie, plezier en positiviteit. Niet voor 
niets dat we de afgelopen jaren samen 
diverse opdrachten hebben uitgevoerd 
met deze waarden. Deze ontmoeting is 
dan ook een aanzet voor het verder 
vormgeven en uitdragen van de P’s door 
middel van lezingen, trainingen en het 
uitgeven van een boek. Een gezamenlijk 
droomdoel!  

Hartelijke groet,
Frank Rekers 


