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ls één groepering in de samenleving zo nu 
en dan een uitlaatklep nodig heeft dan zijn 
het wel de studenten. Een keertje uit je dak 
gaan in het nachtelijk uitgaansleven of 

lekker op het sportveld de energie kwijtraken behoren 
normaal gesproken tot de activiteiten die de zinnen 
even kunnen verzetten. Maar tijdens de 
coronapandemie is een beetje gezelligheid ver te 
zoeken, want de protocollen zijn al enige tijd 
onverbiddelijk.

Tijn Bokma maakt deel uit van het bestuur van 
studenten tennisvereniging Albertus Magnus (TAM) in 
Groningen en heeft onder andere communicatie over 

wedstrijdtennis in zijn portefeuille. Communicatie is 
trouwens ook de studierich-ting die hij in Groningen 
volgt. Vrolijk wordt hij overigens op het moment van 
schrijven niet over de zaken die hij met betrekking tot 
de tennisclub moet communiceren naar (nieuwe) 
leden. COVID-19 is daar de oorzaak van.

Bij de gemiddelde studenten tennisvereniging werkt 
alles trouwens een beetje anders dan bij een gewone 
tennisclub. Een tennisseizoen loopt grofweg van 
augustus tot augustus en een bestuur treedt slechts 
voor maximaal één jaar aan. Bo-vendien kun je voor 
een relatief laag bedrag lid worden. Je bent nu eenmaal 

student en dat betekent studeren en leren en je kunt 
je slechts spaarzaam inzetten in het arbeidsproces. 

TAM is echter veel meer dan alleen een 
gezelligheidsvereniging. Het niveau van de 
topselectie is hoog te noemen; de uitdaging is om op 
zondag in de nabije toekomst terug te keren van de 
eerste klasse gemengd naar de hoofdklasse. Verder 
staat het gaslicht.com TAM Open toernooi al jaren als 
een huis. Met dank aan onder anderen Ben Woldring, 
de eigenaar van de energievergelijkingssite en oud-
TAMmer, die als hoofdsponsor optreedt. 

Ambitieuze projecten voor een studentenclub, die 
zich ook nooit onbetuigd laat op de tribunes bij de 
wedstrijden om de Davis Cup en de Billie Jean King 
Cup. Sinds begin jaren negentig vormen leden van de 
vereniging met studenten van GSTC en TC Veracket, 
de andere Groningse studenten tennisverenigingen, 
een welkome steun voor de Nederlandse teams. 
Bokma is ook al eens meegereisd en heeft 
ondervonden hoe gezellig en leuk die uitstapjes zijn.

Ook die supportersreizen naar de 
landenwedstrijden zijn door COVID-19 op de lange 
baan geschoven. Het wordt er voor jullie niet echt 
gezelliger op.
‘Dat mag je wel zeggen. De laatste keer dat wij 
massaal afreisden was voor wat toen nog de Fed Cup 
heette, in Den Haag. Dat is al meer dan een jaar 
geleden. Voor TAM, TC Veracket en GSTC is het al zo’n 
25 jaar traditie om de mannen- en vrouwenteams in 
de landenwedstrijden aan te moedigen. We laten ons 
dan niet onbetuigd en omdat er meestal televisie is, 
komt onze verenigingen via spandoeken of andere 
uitingen ook in beeld. Dat is nooit weg, want je kunt 
daarmee laten zien dat we veel initiatieven 
ontplooien. Door corona moet alles jammer genoeg 
online gebeuren. We zijn best creatief maar iedereen 
is langzamerhand wel moe van die pandemie en de 
maatregelen die die met zich meebrengt.’

Corona heeft landelijk een toeloop naar 
tennisclubs laten zien. Geldt dat ook voor TAM?
‘Wij zagen afgelopen zomer inderdaad ook meer 
interesse voor tennis ontstaan. Handballers, 
volleyballers en voetballers hebben zich aan de poort 
gemeld, ook omdat hun eigen competities nog 
stillagen. We kregen liefst 600 nieuwe aanmeldingen 
terwijl wij plek hadden voor maar 150 nieuwe leden. 
Juist in deze vervelende coronatijd is een vereniging 
voor eerstejaars studenten erg belangrijk. Je legt 
sneller en makkelijker contacten. Heel jammer dat 
we veel studenten moesten teleurstellen. Wij delen 
het park met twaalf smashcourtbanen met twee 
andere verenigingen. Met 550 tot 600 leden zitten wij 
aan ons maximum. We zouden nog wel meer leden 
kunnen hebben maar dan komen trainingen, compe-
tities en speelmogelijkheden in het gedrang.’
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Hoe verwerkt de tennissende TAM-student de 
pandemie?
‘Het is voor iedereen een kwestie van geduld en hoop. 
Je studententijd is een bijzondere periode in je leven 
en die duurt niet al te lang. Doordat er geen (selectie)
trainingen mogelijk zijn en ook in de twee ballonhallen 
niet mag worden gespeeld, is de activiteit tot een 
minimum beperkt. Iedereen is langzamerhand moe 
van alle maatregelen. Als bestuur kun je ook niet 
bouwen aan je vereniging. We zijn creatief en doen 
veel online maar op een gegeven moment ben je daar 
ook wel klaar mee. Wij staan te popelen om niet alleen 
weer die baan op te gaan maar ook om de gezelligheid 
te omarmen. Corona eist slachtoffers en dat is 
verschrikkelijk. Maar de pandemie eist ook veel van 
het improvisatietalent, incasseringsvermogen en het 
geduld.’

TAM heeft wedstrijdtennis hoog in het vaandel 
staan. Wat zijn de doelen voor komend seizoen, 
waarbij er gemakshalve vanuit wordt gegaan dat 
de competities gewoon kunnen doorgaan?
‘Wij willen met het eerste gemengde zondagteam, 
waar ik zelf ook inzit, terug naar de hoofdklasse. We 
spelen eerste klasse en beschikken over een sterk 
team. Verder maken de spelers tot en met de derde 
klasse gemengd en het herenteam deel uit van de 
selectie. En we komen ook uit in de vrijdagcompetitie, 
maar dat is een onderlinge krachtmeting met de 
andere verenigingen, en de zaterdagcompetitie. Het 
voornaamste doel is om op zaterdag in meer klassen 
uit te komen en om de pyramide op de zondag 
gemengd door promotie van één of twee teams te 
verbeteren.’

Wanneer is jouw eenjarige missie als bestuurslid 
geslaagd?
‘Vanaf begin april mag er wat meer in de 
samenleving. Dan kunnen wij als bestuur bij de 
competities en de TAM Open ons visitekaartje afgeven 
en geven we een bloeiende club door aan het 
volgende bestuur.’ l
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