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Hoe staat het met de organisatieze-
nuwen?
De eerste keer lag ik vier nachten wak-
ker. Gezonde spanning is er nog steeds.
Maar het héle nerveuze is er nu af.

Wat zijn je belangrijkste activiteiten
in deze rol?
Ik moet met name zorgen voor een zo
sterkmogelijk deelnemersveld.Dat be-
tekent afstemmen van de diverse agen-
da’s met het wedstrijdschema. Het
wedstrijd- en trainingsschema is in-
middels beduidend spelersgerichter.

Toppers Arantxa Rus en Robin Haase
hebben afgezegd. Hoe erg is dat?
Ik had Arantxa en Robin er natuurlijk

veel liever bij gehad. Maar als oud-ten-
nisserweet ikdat je somsprofessionele
keuzes moet maken.

Wie zijn nu de belangrijkste favorie-
ten (enkelspel)?
Ik heb goede hoop dat Nederlands
sterkste tennisster Kiki Bertens tijdig
hersteld is van haar blessure. Bij de he-
ren zal het waarschijnlijk gaan tussen
Thiemo de Bakker, Igor Sijsling en Jes-
se Huta Galung.

Waarommoet het publiek toch voor-
al naar rolstoeltennis komen kijken?
Omdat de Nederlandse rolstoeltennis-
top wereldtop is.We leggen tweemini-
tennisbaantjes aan. En verzorgen daar
onder meer rolstoeltennis clinics. Je
kunt dan zelf in een rolstoel ervaren
hoe moeilijk rolstoeltennis is.

Hoe vul je tegenwoordig je dagen?
Vanaf september 2013 train ik twee da-
genperweek indienst vandeKNLTBde
nationale jeugdselecties onder12 en14
jaar.Ookdeoverigedagen sta ik als ten-
nistrainer op de baan. Daar ligt mijn

Raemon Sluiter: toernooidirecteur KNLTB Tennis Masters (17 t/m 22 december in Topsportcentrum Rotterdam). / HENK KOSTER

Toernooidirecteur
Sluiter koestert
zijn deelnemers
Keuzes. Oer-Rotterdammer
Raemon Sluiter (35) is voor
de vierde keer
toernooidirecteur van de
KNLTB Tennis Masters.
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Wie volgt Edith Bosch op als
Sportvrouw?

Welke Sportploeg neemt het
stokje over van Feyenoord?

En wie wint de award voor
Sportvrijwilliger?

Breng je stem uit op

www.desportawards.nl
en wie weet ben jij er ook bij!

Van 27 tot en met 30 december staat
Topsportcentrum Rotterdam volledig
in het teken van Korfbal Challenge
2013. Zo is er een hoofdtoernooi met
deelname van de Nederlandse top-
drie: PKC/Hagero, Fortuna/MHIR en
Blauw-Wit, de Tulips (o.l.v. bonds-
coach Jan Sjouke van den Bos) en Jong
Oranje. Ook Belgisch landskampioen
Boeckenberg (circa het nationale
team van België) is aanwezig. Maar er
is méér. Kees Rodenburg, technisch
directeur KNKV: ”In het kader van
talentontwikkeling (Talenten Korfbal
Challenge) zijn er tweedaagse interna-
tionale toernooien onder de 16 en 19
jaar (deelname uit Engeland, België
en Duitsland) en nationale eendaagse
toernooien onder de 12 en 14 jaar.
Verder zijn er alle dagen program-
ma’s (vier tegen vier, clinics o.l.v.
Oranje-internationals) voor jeugdkorf-
ballers. Korfbalgoeroe Ben Crum
tekent voor een internationale coach-
cursus.” TON BROEKHUISEN

Clinics. Korfbal Challenge 2013
heerst vier dagen lang in
Topsportcentrum Rotterdam

Impressie Korfbal Challenge 2012.

Metrolezers opgelet. Wil je aan-
schuiven bij de KNLTB Tennis
Masters van 17 tot en met 22 de-
cember in Topsportcentrum Rot-
terdam? Of inhaleer je liever van
nabij de unieke korfbalsfeer van
Korfbal Challenge 2013 van 27
december tot met 30 december
(eveneens in Topsportcentrum
Rotterdam)?

Rotterdam Topsport stelt voor
beide evenementen 5 x 2 vrijkaar-
ten beschikbaar.

Mail je motivatie en contactge-
gevens naar stage1@rotterdamtop-
sport.nl.

Geef goed aan naar welk evene-
ment je voorkeur uit gaat. METRO

Lezersactie

KNLTB Tennis Masters of
Korfbal Challenge 2013?

Maandag 16 december worden de
beste sporters van Rotterdam en
omgeving gehuldigd in het nieuwe
Luxor Theater. Thema: Geluk in de
sport. Er zijn awards in de catego-
rieën Sportman, Sportvrouw,
Sportploeg, Sportcoach en Sportta-
lent. Ook wordt de vrijwilliger van
het jaar gekozen. En een vereni-
ging gehuldigd die zich bijzonder
inzet voor de Gehandicaptensport.

Irene Warbout van gemeente
Rotterdam: ”Het belooft een mooie
muzikale avond te worden. Via
www.desportawards.nl en social
media kan men kaarten winnen.
RTV Rijnmond zendt beelden uit
van de avond.” METRO

Geluk

Sport Awards
Rotterdam-Rijnmond

”Op de KNLTB
Tennis Masters
in Topsportcen-
trum Rotterdam
sluit de Neder-
landse tennistop
het jaar af en

zorgt voor aantrekkelijk tennis
op hoog niveau. Dat dit jaar
ook in het dubbelspel om de
nationale titel wordt gespeeld,
zowel bij de dames, heren en
rolstoeltennissers, zorgt voor
een extra dimensie.”

Jan S iemer ink

Aantrekkelijk

Spanning

”De eerste keer lag ik vier
nachten wakker. Gezonde
spanning is er nog steeds.
Maar het héle nerveuze is er
nu af.”
Raemon Slu i ter

toekomst.

Wat is de mooiste herinnering uit je
actieve tennisloopbaan?
De finale van het ABN Amro-toer-
nooi-2003. Als ballenjongenbegonnen,
mocht ik er later kwalificatie spelen.
Dan ging ik vanuit Hillegersberg met
lijn 4 naar RotterdamCentraal. En van-
daarmetdemetronaarAhoy.Als je dan
zes of zeven jaar later de finale speelt,
komt een droom uit.
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