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Nederlandse tennisster haalt tweede ronde Australian Open

Krajicek bloeit op dankzij coach
Als puber boekte ze successen. Daarna ging het bergafwaarts met Michaëlla Krajicek. Trainer
Eric van Harpen helpt haar erbovenop. Dinsdag won ze een cruciale wedstrijd in Australië.

Van onze verslaggever
Eric van den Berg
MELBOURNE ‘Ik weet niet wat het is,

maar vróuwen... Als ze een setpoint
tegen hebben, spelen ze een goeie
bal, als ze met 4-1 of 5-1 voorstaan
niet. Daar kun je als trainer helemaal
niets mee. Het is altijd hetzelfde.’
Je zou het niet meteen zeggen,
maar Eric van Harpen is blij. Hij heeft
net een van zijn pupillen, Michaëlla
Krajicek, een partij zien winnen op
de Australian Open. En dat is de laatste paar jaren niet bepaald een gewoonte van haar.
‘Denk positief!’, riep hij tijdens de
tiebreak van de tweede set nog vanaf
de tribune op baan 11, ‘Twee punten
nog maar. Hoe moeilijk kan het zijn?’
Hij zag ‘dat gezichtje’ al. Hij wist dat
haar service verkrampte, en dat ze
dan te hard zou slaan.
Krajicek – ‘een beetje in trance’, zou
ze achteraf zeggen – heeft hem amper
gehoord. Ze hadden bovendien ‘alles
al genoeg besproken’, en ze vond het
wel prettig als haar coach tijdens de
wedstrijd ‘niet zo veel’ zou zeggen.
Die twee punten verschil kwamen,
zij het pas bij 15-13, nadat Kristina Barrois toch nog vier keer kansen op de
setwinst had gekregen. Maar Krajicek
won van de Duitse. In twee sets, in een
fractie minder dan twee uur: 6-3, 7-6.
‘Ik ben echt blij, ik bedoel het allemaal positief’, verzekert Van Harpen.
‘Dit meisje heeft goed over de baan
bewogen. En ze bleef altijd proberen,
ze gaf niet op. Ik lever geen kritiek, ik
analyseer slechts. Maar ja, achteraf
hoor je dan weer van zo’n meisje:
speel ik een keer goed, zegt mijn trainer dat ik beter moet spelen.’
Hij begrijpt vrouwen steeds minder. ‘Ze beginnen een wedstrijd om
niet te verliezen, om geen fouten te
maken. Daar kun je als trainer niets
mee. Een man is anders. Die zegt: ik
sla hem van de baan. Je ziet het overal
en altijd. Het is alsof je altijd weer
naar dezelfde film zit te kijken.

Krajicek slaat een backhandreturn tegen Kristina Barrois.

‘Bijna alle vrouwen hebben het,
ook bij de top. Ik zie het alleen niet
bij bijvoorbeeld Serena Williams.
Vroeger zag ik het ook nooit bij Steffi
Graf. Kijk nu naar Samantha Stosur.
Zij ligt eruit, puur omdat ze onder
druk staat omdat ze als Australische
in eigen land moet winnen. En dan
verliest ze dus.’
Van Harpen heeft die ‘stressfactor’
al van een hoop ‘meisjes’ geaccepteerd. Op zijn leeftijd (68) kan hij dat
zo zeggen. De in Zeist geboren trainer-coach runt in het Zuid-Duitse
Tiengen een tennisschool die zich
heeft gespecialieerd in vrouwentennis. Hij begeleidde met zijn team al

AUSTRALIAN OPEN
MELBOURNE: mannen, eerste ronde: Roddick (VSt/15) - Haase (Ned) 6-3, 6-4, 6-1, Djokovic (Ser/1) - Lorenzi (Ita) 6-2, 6-0, 6-0, Murray
(GBr/4) - Harrison (VSt) 4-6, 6-3, 6-4, 6-2, Ferrer
(Spa/5) - Machado (Por) 6-1, 6-4, 6-2, Tsonga
(Fra/6) - Istomin (Oez) 6-4, 3-6, 6-2, 7-5, Tipsarevic (Ser/9) - Toersoenov (Rus) 5-7, 7-6, 6-3,
6-4, Simon (Fra/12) - Udomchoke (Tha) 6-1,
3-6, 6-7, 6-3, 6-2, Monﬁls (Fra/14) - Matosevic
(Aus) 7-6, 6-3, 6-3, Gasquet (Fra/17) - Seppi (Ita)
6-3, 3-6, 6-3, 6-1, Troicki (Ser/19) - Ferrero (Spa)
4-6, 6-7, 6-2, 7-6, 6-2, Raonic (Can/23) - Volandri (Ita) 6-4, 6-0, 6-2, Nishikori (Jap/24) - Robert
(Fra) 6-1, 7-6, 6-0, Granollers (Spa/26) - Levine
(VSt) 6-0, 7-6, 5-7, 5-7, 6-3, Chela (Arg/27) Russell (VSt) 7-6, 6-3, 6-4, Mahut (Fra) - Stepanek (Tsj/29) 7-5, 7-5, 6-3, Bogomolov (Rus/32) Gimeno-Traver (Spa) 6-3, 6-2, 6-4, Goloebev
(Kaz) - Joezjni (Rus) 7-5, 6-7, 6-4, 4-6, 6-3,
Sweeting (VSt) - Bachinger (Dui) 6-4, 6-4, 6-2,
Ito (Jap) - Starace (Ita) 6-3, 4-6, 6-3, 6-4, Llodra
(Fra) - Gulbis (Let) 2-6, 6-1, 6-2, 6-2, Duckworth
(Aus) - Zopp (Est) 6-3, 6-4, 6-4, Roger-Vasselin
(Fra) - Malisse (Bel) 7-6, opgave, Giraldo (Col) Viola (Ita) 6-4, 6-2, 6-1, Petzschner (Dui) - Rosol
(Tsj) 6-0, 6-0, 6-2, Andujar (Spa) - Koenitsin
(Rus) 6-1, 7-6, 6-0, Mello (Bra) - Bautista (Spa)
6-4, 6-4, 7-5, Bellucci (Bra) - Sela (Isr) 7-6, 6-4,
6-3, Gil (Por) - Dodig (Kro) 2-6, 6-1, 6-1, 4-1, opgave, Ebden (Aus) - Souza (Bra) 6-3, 7-6, 6-2,
Koekoesjkin (Kaz) - Garcia-Lopez (Spa) 6-4, 6-3,
6-0, Benneteau (Fra) - Beck (Slw) 6-4, 6-2, 7-5,
Hewitt (Aus) - Stebe (Dui) 7-5, 6-4, 3-6, 7-5.

Vrouwen, eerste ronde: Krajicek (Ned) - Barrois (Dui) 6-3, 7-6, Kvitova (Tsj/2) - Doesjevina
(Rus) 6-2, 6-0, Sjarapova (Rus/4) - Dulko (Arg)
6-0, 6-1, Cirstea (Roe) - Stosur (Aus/6) 7-6, 6-3,
Zvonareva (Rus/7) - Dulgheru (Roe) 7-6, 6-7,
6-3, Bartoli (Fra/9) - Razzano (Fra) 7-5, 6-0, Serena Williams (VSt/12) - Paszek (Oos) 6-3, 6-2,
Lisicki (Dui/14) - Vögele (Zwi) 6-2, 4-6, 6-4,
Pavljoetsjenkova (Rus/15) - Zakopalova (Tsj)
7-6, 6-1, Cibulkova (Slw/17) - Rybarikova (Slw)
6-3, 6-1, Koeznetsova (Rus/18) - Scheepers
(ZAf) 6-3, 3-6, 6-0, Ivanovic (Ser/21) - Dominguez Lino (Spa) 6-0, 6-3, Vinci (Ita/23) - Cadantu
(Roe) 6-0, 6-1, Kanepi (Est/25) - Larsson (Zwe)
6-2, 6-4, Kirilenko (Rus/27) - Gajdosova (Aus)
6-4, 6-2, Petrova (Rus/29) - Hlavackova (Tsj)
6-3, 3-6, 6-0, Kerber (Dui/30) - Bobusic (Aus)
6-1, 6-3, Stephens (VSt) - Soler Espinosa (Spa)
6-4, 6-2, Errani (Ita) - Savinich (Rus) 6-2, 6-1,
Hampton (VSt) - Minella (Lux) 6-1, 6-1, Dokic
(Aus) - Tsjakvetadze (Rus) 6-2, 6-1, Arn (Hon) Marino (Can) 6-4, 6-2, Suarez Navarro (Spa) Begu (Roe) 6-1, 7-5, King (VSt) - Bondarenko
(Oek) 7-6, 6-3, Wozniak (Can) - Zhang Shuai
(Chn) 6-3, 6-3, Hradecka (Tsj) - Rodina (Rus)
6-3, 6-1, Peer (Isr) - Holland (Aus) 6-2, 6-0, Makarova (Rus) - Tanasugarn (Tha) 6-0, 2-6, 6-0,
Dubois (Can) - Vesnina (Rus) 6-4, 1-6, 6-4, Radwanska (Pol) - Riske (VSt) 6-4, 1-6, 6-2, Zahlavova Strycova (Tsj) - Bremond (Fra) 6-0, 6-4,
Zheng Jie (Chn) - Keys (VSt) 6-2, 6-1.
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topspeelsters als Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez, Patty
Schnyder en Anna Koernikova. Hij
coachte het Zwitserse Fed Cup team,
en kan tegenwoordig de hele equipe
uit Kazachstan op zijn cv noteren.
En dus Michaëlla Krajicek, die hij
sinds drieënhalve maand op parttimebasis onder zijn hoede heeft. Tip
van broer Richard. Zijn zus kon wel
een nieuwe impuls gebruiken na een
diepe dip van enkele jaren. ‘Ze heeft
drie jaar verloren. Ze heeft nu weer
zekerheid nodig. Die heeft ze al een
beetje. Nu ze hier heeft gewonnen,
kan ze direct naar het hoofdtoernooi
van Roland Garros en Wimbledon.’

Het is zo’n groot verschil, zegt hij.
Nu al. Jammer van de knieblessure in
september: toen moest ze afhaken
voor de halve finale die ze had bereikt in Tokio. Maar het tij is volgens
Van Harpen gekeerd. ‘Ze is in een
paar maanden gestegen op de wereldranglijst van 189 naar, wat zal het
worden, ongeveer 80. Ik zie dat ze al
sneller speelt, ze beweegt beter.’
Belangrijk: ‘Ze heeft er ook weer
plezier in. Als je ongeveer 200ste
staat en je vliegt er elk kwalificatietoernooi uit, ja, dan heeft niemand
plezier. Komend jaar moet een plaatsing mogelijk zijn van rond de 50,
maar 55 of 60 mag ook.’
Van Harpen heeft nog wel een verlanglijstje. ‘Krajicek moet fitter worden, de forehand kan sneller, de
backhand agressiever, en ze zou nog
meer naar het net kunnen. Ze kan
dat, ik zie het haar in de training heel
snelle ballen slaan.’
Vooral die service is nog een groot
punt van zorg. In de partij tegen Barrois sloeg Krajicek slechts 44 procent
van de eerste service binnen. Dat wil
Van Harpen naar 70 procent hebben.
Hoe? ‘Ze gooit gewoon de bal te ver
naar voren. Als je hem twee meter
voor je gooit, kun je geen goeie service slaan, zo simpel is het. En Michaëlla zet ook een voet naar achter. Dat
werkt niet. Dat moet eruit. En ook de
slice-ballen kunnen beter.’
Het ‘absolute voorbeeld’ voor de
23-jarige: Li Na, de Chinese nummer
6 van de wereld die vorig jaar in Melbourne finalist was (maar verloor
van Kim Clijsters), en later in Parijs
haar eerste Grand Slamtoernooi
won. ‘Ze heeft een heel simpele forehand, de juiste balans op het rechterbeen en ze blijft goed diep zitten.’
Zo. Dat is een hele lijst die Van Harpen opsomt. ‘Maar ik ben positief. Ik
ben zo blij dat Michaëlla deze wedstrijd heeft gewonnen. Als trainer
kun je daarna veel meer bereiken.’
De mentale factor, die is er ook
nog. Krajicek zou zich nóg meer moeten focussen op het tennis, vindt hij.
‘Maar dat komt vanzelf als de fitheid
er is. Als dat in orde zit, is het makke-

lijker om mentaal sterker te worden.’
Van Harpen heeft alle hoop dat dit
jaar alles beter wordt. Hij heeft de afspraak dat hij komend jaar 12 tot 14
weken Krajicek begeleidt – eerst
maar eens bij de toernooien van Acapulco, Indian Wells, de Bahama’s en
Miami. De rest van de tijd werkt ze
met haar broer Richard, en met Rohan Goetzke. Van Harpen verwacht
niet per se direct grote uitslagen bij
de toernooien, maar wat hij wel verwacht: ‘Ze moet fitter worden. En die
forehand moet beter.’
Maar, zegt hij, ‘ze wíl, dat zie ik’. En:
‘Michaëlla heeft echt veel talent, dat
zie ik ook.’ En ze moet blijven luisteren naar hem (‘ik kan nu eenmaal
mijn mond niet houden’).

Zegt zo’n meisje:
speel ik eens goed,
moet het
nóg beter
Eric van Harpen
Trainer-coach van
Michaëlla Krajicek
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Ze kan het, ze is ‘in principe ook
een heel lief kind’, zegt hij. ‘Ze heeft
mij ook meer nodig dan ik haar. Ik
kan ook gewoon naar huis gaan, of
een potje golf spelen.’
Ook bij de volgende wedstrijd in
Melbourne, als de Nederlandse het
opneemt tegen de als 21ste geplaatse
Servische Ana Ivanovic, zal hij níet
zenuwachtig aan de zijlijn zitten (‘Ik
ben nooit zenuwachtig’).
Van Harpen houdt van zijn vak, hij
wordt er nog steeds niet moe van.
Zijn drie weken vakantie op Bali was
hij laatst na tien dagen al zat. ‘Ik ben
liever elke dag drie uur bezig in de
fitnessruimte.’

Plan van Haase valt in duigen
tegen meedogenloze Roddick
Van onze sportredactie
AMSTERDAM Vol vertrouwen keek

Robin Haase uit naar zijn herkansing tegen Andy Roddick in Melbourne. De Hagenaar had vorig
jaar kansen tegen de Amerikaan
in de derde ronde van de Australian Open en wilde revanche nemen voor die nederlaag. Het
kwam er amper van. De nummer
15 van de plaatsingslijst liet Haase kansloos: 6-3, 6-4, 6-1.
Roddick serveerde in de openingsronde ijzersterk en stuurde
Haase naar alle hoeken van de
baan. Alleen in de eerste set had
hij kansen, maar hij benutte ze
niet. Haase kwam door twee
backhands in het net een break
achter, maar sloeg gelijk terug.
De achtste game leverde hij

meteen weer
in na een dubbele fout. Het
was het begin
van het einde.
Roddick bleef
domineren
vanaf de baseRobin Haase
line, serveerde
Foto EPA indrukwekkend en maakte weinig fouten. Wat Haase ook
probeerde, hij vond geen gat in
de verdediging van Roddick. Toen
Haase over zijn rechterknie begon te wrijven, was het vervolgens snel bekeken.
Haase: ‘Ik had de eerste set moeten winnen. Hij had vooral geluk.
Ik vond dat ik toen de betere speler was.’
De Nederlander had meer ver-

wacht van zijn optreden in de
eerste ronde. ‘Mijn plan was om
hem te laten rennen, maar het
was meer andersom.’
Hij voelde zich niet optimaal in
het bloedhete Melbourne. ‘Ik heb,
denk ik, nog nooit zo weinig
energie gehad als vandaag. Ik heb
ontzettend veel meters gemaakt
en dat heeft me opgebroken.’
De speelstijl van Roddick bleek
Haase gewoonweg te machtig.
‘Hij sust je op sommige momenten in slaap. Dat mag ik niet laten
gebeuren.’
Ook coach Dennis Schenk toonde zich ontevreden over zijn pupil. ‘Tegen Roddick moet je met
bluf spelen en dat heeft Robin te
weinig gedaan. Zijn service was
niet constant genoeg en ik miste
power in zijn forehand.’

