
Opleiders en Ondersteuners TL C-opleiding 
 

BASISTEAM  

 

Simon Wheatley  

Opleider C-opleiding  

 

Simon is een internationaal expert op het gebied 

van coaching en educatie. Simon was meer dan 

15 jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 

de hoogste prestatie coaching kwalificatie in het 

Brits tennis als Performance Education Manager. 

(LTA-level 4 en 5 master performance coach).  

 

Sinds 2021 is hij zijn eigen opleidingsbedrijf 

gestart en reist hij de wereld rond (fysiek en digitaal) om coaches, spelers en federaties/ 

academies te ondersteunen en te inspireren.  

 

Simon heeft twee boeken geschreven over tennis coaching en heeft meer dan 50 cursussen en 

coaching kwalificaties ontworpen. Daarnaast heeft hij verschillende ontwikkelingsprogramma’s 

geïmplementeerd voor de prestatiecoaches binnen LTA.  

 

Samen met Rogier staat hij aan de basis van de vernieuwde C-opleiding en zal hij zijn 

expertise inzetten voor het gedeelte van spelersontwikkeling- en begeleiding.  

 

 

Rogier Beliën 

Opleider C-opleiding   

Rogier Beliën is meer dan 15 jaar werkzaam voor de KNLTB en 
zet zijn passie en expertise in als leercoach, coördinator en 
adviseur binnen de tennisopleidingen.   

Rogier begon als student aan de ALO en heeft vanaf toen 

verschillende rollen vervult in sport- en onderwijsland. Te weten 

leercoach, onderwijsontwikkelaar, trainer-coach, lid raad van 

toezicht, consulent, opleidingsmanager en opleider. Binnen 

KNLTB is Rogier al jaren actief als leercoach en heeft hij al vele 

trainers klaargestoomd voor het trainersvak.  

 

Samen met Simon staat hij aan de basis van de vernieuwde 

C-opleiding en zal hij zijn expertise inzetten voor het 

gedeelte van leraarontwikkeling (de centrale draaischijf van 

het team rond en voor de speler. 



Experten ter ondersteuning 

 

Miguel Janssen 

Fysiek/conditie 

 

Miguel Janssen is sinds 2003 werkzaam voor de 

KNLTB als kracht- en conditietrainer. Hij is 

voormalige Nederlands atleet met specialisatie 

sprint en deelname aan o.a. de 

Wereld Kampioenschappen en Olympische 

Spelen. Zijn opleiding heeft hij gevolgd 

op het CIOS. Met zijn passie voor tennis heeft hij 

zijn licentie tot tennisleraar behaald.  

 

Miguel is verantwoordelijk voor het 

conditieprogramma toptennis en ondersteunt de 

talentprogramma’s van de gecertificeerde 

tennisscholen. 

 

 

 

Beni Linder  

Fysiek 

 

Beni Linder is Head of Strength and 

Conditioning, werkt voor de Zwitserse 

tennisfederatie en wordt gezien als dé expert 

op vlak van fysieke training binnen de 

internationale tenniswereld. Zijn opgedane 

kennis en vaardigheden binnen de nationale en 

internationale coachopleiding zet hij in om het 

niveau van de coaches naar een hoger plan te 

tillen.  

 

Het is een eer om deze man aan boord te hebben binnen de C-opleiding om zijn kennis en 

ervaring te delen met onze toekomstige (nieuwe) tennisleraren C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Babette Pluijm 
Blessurepreventie / voeding 

 

Prof dr. Babette Pluim is sportarts en sinds 1990 werkzaam 
als bondsarts bij de KNLTB. Babette is teamarts van de 
Nederlandse Davis Cup en Fed Cup teams en toernooiarts 
van de Libéma Open en het ABN AMRO WTT in 
Rotterdam. Zij is sinds 2002 lid van de medische commissie 
van de Internationale Tennis Federatie (ITF).  

Babette is auteur van het boek “Ace of Brace – Handboek 
voor gezond tennissen” en heeft meer dan 70 internationale 
wetenschappelijke publicaties op haar naam staan. 

 

 

 

Raymond Knaap 

Coaching, gesprekstechnieken & teamdynamiek 

 

Raymond Knaap is trainer/coach en sinds maart 

2021 werkzaam als Trainer Nationaal Tennis 

Centrum (NTC) bij de KNLTB. Hij is 

verantwoordelijk voor alle trainingen en voor een 

professionele uitvoering van het 

topsportprogramma op het NTC in Amstelveen. Hij 

werkt daarbij nauw met de KNLTB-coaches en de 

coaches in het veld voor optimale training en 

begeleiding van de spelers. 

 

Ook voorziet hij in de begeleidingsbehoefte tijdens wedstrijden in het binnen- en buitenland. 

Knaap heeft in zijn loopbaan verschillende Nederlandse toptennissers in het ATP/WTA-circuit 

begeleid. 

 
 
Aldo Hoekstra 

Technology & Innovation 

Aldo Hoekstra is Bewegingswetenschapper en sinds 2012 

werkzaam als Embedded Scientist bij de KNLTB.  

 

Hij is verantwoordelijk voor de innovatie- en 

onderzoeksprojecten van de KNLTB op het gebied van bewegen. 

Ook zorgt hij ervoor dat deze kennis wordt geïmplementeerd in 

de topsportprogramma’s van de mannen, vrouwen, jeugd en het 

rolstoeltennis. 


