
Kristie Boogert: ‘Door het tennissen geen tijd voor corvee’ 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de RSG/het Hoeksch Lyceum interviewt Carla 
Beverwijk-Dijkman oud-leerlingen met een mooi verhaal. 

Oud-tennisprofessional Kristie Boogert (1973) heeft door het tennissen heel veel lessen moeten 
missen tijdens haar middelbareschooltijd op de RSG; het ironische is dat ze nu woonachtig is in het 
oude hbs-gebouw aan de Laning. ‘Ik heb inmiddels meer uren dan al mijn klasgenoten bij elkaar in 
dit gebouw doorgebracht,’ stelt Boogert lachend vast, ‘mijn appartement was vroeger de kantine 
van de bovenbouw.’ 

Veel herinneringen aan de middelbare school heeft ze niet. ‘Ik besteedde zoveel mogelijk tijd aan 
tennissen om zo goed mogelijk te worden. Nadat ik op mijn 8e in Zuid-Beijerland begon met de sport, 
bleek al snel dat ik talent had. Net 11 jaar oud werd ik geselecteerd voor Bondstraining van de 
KNLTB. Ik deed mee met nationale en later ook internationale toernooien. Zo bereikte ik gedurende 
mijn schooltijd de halve finale op het juniorentoernooi van Roland Garros en finaleplaatsen bij EK's 
en WK’s onder 16 en 18 jaar. Mijn ouders stimuleerden dat ik naar schoolfeesten ging, maar dan 
vertrok ik wel eerder om de volgende dag fit op de tennisbaan te kunnen staan. School was wel 
belangrijk; tussen het tennissen door besteedde ik zoveel mogelijk tijd aan het maken van huiswerk 
en het leren voor toetsen.’  

Veel discipline 

Van de schoolleiding moest ze, ondanks goede cijfers in 3-vwo, overstappen naar 4-havo, zodat ze 
zeker haar diploma zou halen. Boogert is hier nog steeds verontwaardigd over: ‘Ik mocht wel op het 
vwo blijven, maar dan zou ik geen vrijstelling meer krijgen om naar buitenlandse toernooien te gaan 
met het nationale team. Als ik naar de havo zou gaan, mocht dit wel. Tegenwoordig zijn er speciale 
scholen voor topsporters waar dit veel beter is geregeld. Ik moest alles zelf uitzoeken. Drie keer per 
week reed mijn moeder mij direct na mijn laatste lesuur naar de Bondstraining in Amsterdam. In de 
auto maakte ik mijn huiswerk. Ik was een super brave leerling, want voor nablijven of corvee had ik 
geen tijd. In al die jaren ben ik er alleen bij Nederlands een keer uitgestuurd omdat ik tijdens een 
buitenlandse tennisreis huiswerk uit het verkeerde boek had gemaakt, maar dat was een 
misverstand en dat is later rechtgezet. Om vrij voor het tennissen te kunnen krijgen, moest ik zowel 
discipline voor de sport als voor het schoolwerk hebben. Mijn cijfers waren goed en toch moest ik 
toen naar de havo, dat vond ik erg jammer.’  

Verhuizing naar de Hoefsmid 

De overstap viel tegelijk met de verhuizing van de school naar de Hoefsmid. ‘Het gebouw was nieuw 
en we kregen voor het eerst kluisjes, maar het pand was wel minder sfeervol dan het oude en daarbij 
kwam dat ik de leerlingen in mijn nieuwe 4-havoklas niet kende. Ik denk dat zij maar vreemd vonden 
in het begin. Ik zat immers regelmatig in mijn trainingspak in de klas en had duidelijk een 
uitzonderingspositie omdat ik veel lessen miste zonder dat docenten moeilijk deden. Toen ze mij in 
de krant hadden zien staan, zagen mijn klasgenoten wel in dat ik niet voor niets zoveel weg was.’ 
Boogert vertelt nog steeds veel plezier te hebben van de goede lessen Duits en Frans van de 
docenten Kooman en Osseweijer. Zij waren erg streng, maar daardoor leerde je ook veel van ze. Met 
oud-topsporter en gymdocente Carla de Liefde had Boogert goed contact: ‘Zij begreep wat ik 
allemaal moest doen om het niveau vast te kunnen houden en hoe zwaar de blessures soms waren. 
Ik was overigens niet goed in turnen, haha.’ Boogert stond op de tennisbaan in Parijs voor het 
juniorentoernooi van Roland Garros toen ze moest horen of ze wel of niet geslaagd was voor haar 
diploma. ‘Mijn ouders waren deze keer ook aanwezig in Parijs. Je had nog geen mobiele telefoons, 
dus mijn ouders zijn naar een cafeetje gegaan om de uitslag te vernemen.’ 

 

 



Geen teamsport 

‘Na de havo was de afspraak met mijn ouders dat ik binnen 2 jaar financieel rond moest zien te 
komen van het tennis spelen, anders zou ik alsnog het vwo moeten afmaken van ze. Gelukkig was dat 
niet nodig, de goede juniorenresultaten en direct succes bij mijn eerste proftoernooien zorgden voor 
goede sponsorcontracten en mijn profcarrière was geboren.’ In 1998 kon ze een appartement in het 
oude schoolgebouw kopen. ‘Ik zie nu pas in hoe zwaar het in het begin is geweest. Met een 
professionele sportcarrière ben je al op jonge leeftijd een soort van zelfstandig ondernemer. Je moet 
veel plannen, organiseren, een begeleidingsteam samenstellen, onderhandelingen voeren met je 
team, sponsorgesprekken etc. Wat men vaak vergeet bij een individuele sporter, is dat ook alle 
kosten voor de sporter zelf zijn. Vliegtickets, hotels, salarissen etc. om maar eens wat te noemen. Dit 
brengt een behoorlijk financiële druk met zich mee voor iemand op jonge leeftijd. Discipline, hard 
werken, doorzettingsvermogen en opofferingen spelen een hele belangrijke rol, want met talent 
alleen red je het niet. Hier komt bij dat je het allemaal alleen moet doen, want tennis is geen 
teamsport.’ 

Grootste opoffering 

In 1991 en 1997 won Boogert ITF-toernooien in Frankrijk. Met het dubbelspel won ze onder meer 
drie WTA-titels, Olympisch zilver bij de Spelen in Sydney in 2000 en een grandslamtitel in het 
gemengd dubbel op Roland Garros. Haar hoogste notering op de WTA-wereldranglijst was 29e in het 
enkelspel en 14e in het dubbelspel. ‘Mijn grootste opoffering was wel mijn sociale leven. Met 
gemiddeld 35 weken per jaar in het buitenland blijft er weinig tijd over voor vrienden. Je had toen 
ook niet de communicatiemiddelen van tegenwoordig waardoor je gemakkelijker contact kan 
houden. Doordat ik nog steeds in Oud-Beijerland woon, kom ik wel nog regelmatig klasgenootjes 
tegen.’ Boogert vertelt het heerlijk te vinden om na de drukke wereldsteden waar ze voor de sport 
heen moest thuis te komen in het gezellige dorp aan het Spui. 

Einde tenniscarrière 

Eind 2003 raakte ze geblesseerd aan haar elleboog en een operatie was noodzakelijk. Na 2,5 jaar 
revalideren besloot ze definitief te stoppen, want volledige belasting van het gewricht bleek niet 
meer mogelijk. ‘Tijdens de revalidatie ben ik commerciële economie gaan studeren. Omdat ik mijn 
tenniscarrière geen vervolg meer kon geven besloot ik door te gaan met de studie en heb ik mijn 
diploma behaald. Daarna heb ik ook mijn didactische bevoegdheid nog gehaald en heb ik meerdere 
jaren een dag in de week voor de klas gestaan op de Hogeschool Rotterdam. Tijdens mijn studietijd 
vroeg Kees Jansma of ik ook als commentator/presentator aan de slag wilde. Dat vond ik een leuke 
combinatie. Het televisiewerk doe ik nog steeds (voor Ziggo Sport en Eurosport), aangevuld met af en 
toe wat clinics, lezingen en coaching’, besluit Boogert haar verhaal. 


