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Sport

Er zit flinkwat ruis opde lijn
tussenKrajicek en VanHarpen
TENNIS

AUSTRALIAN OPEN

Van onze verslaggever
Eric van den Berg

MELBOURNE Haar coach weet pre-
cieswat zemoet doen: ‘Zemoet úren-
lang ballen slaan, forehands en back-
hands, door, door, door, en dat inge-
sleten patroon eruit krijgen.’ Die fou-
ten moeten verdwijnen. Zijzelf zegt:
‘Ik denk dat het meer een mentale
kwestie is. Bij het inslaan gaat alles
goed. Dat zagmijn vriend ook.’
Dat zag mijn vriend ook – dat is

nou net iets wat coach Eric van Har-
pen niet wil horen van zijn pupil Mi-
chaëlla Krajicek. Hij is de coach. Niet
de vriend, niet de broer, niet de opa,
niet de oma. Zij gaat door: ‘Ikmoet er
zelf achterkomen hoe ik mentaal
sterker word. Met de mensen rond-
om me. Ik denk dat ik ook met een
sportpsycholoog ga praten.’
Tussendoor geeft ze alle compli-

menten aan Eric van Harpen.
Maar: ‘Hij is wel heel precies. Het is
ook moeilijk alles uit te voeren wat
hij zegt. Het is zo veel wat ik nog
moet veranderen. Maar ik denk dat
ik toch 50, 60 procent heb uitge-
voerd.’ Hij: ‘Ze moet vooral leren wat
ze móet doen. Soms twijfel ik of ze
dat in zich heeft.’
De twee lijken een andere taal te

praten, elkaarsmanier van doen niet
te begrijpen. Krajiceks eerste neder-
laag in een groot toernooiwaar ze sa-
men rondlopen toont hoe broos de
samenwerking nog is. Ze zijn het er
wel over eens dat de partij in de twee-
de ronde kansloos is verloren tegen
Ana Ivanovic. Vier jaar geleden fina-
list in Australië en winnares van Ro-
land Garros en twaalf weken lang
nummer 1 van de wereld. Op de uit-
slag van 2-6 en 3-6 valt weinig af te
dingen. Ze waren het er zelfs over
eens dat Ivanovic ‘niet eens zo goed
was vandaag’.
Maar Van Harpen vraagt zich voor-

al af of Krajicekwel leert vandit soort
wedstrijden, en van haar fouten. ‘Ze
moet beter begrijpen dat er een
groot verschil is tussen een bal snel
slaan en een bal hard slaan. Als je
snel slaat, blijft de bal laag. Zij slaat
vaak gewoon te hard, dan loop je
meer risico dat ie doorschiet.’
De 68-jarige coach, die onder ande-

ren op zijn tennisschool al werkte
met topspelers als Arantxa Sánchez
Vicario en Conchita Martínez, houdt
zichniet inbij zijn analyses. Dat deed
hij niet nade gewonnenwedstrijd te-
gen de Duitse Kristina Barrois, en dat
doet hij niet na een eenduidig ver-
lies.

Danspassen

Toen Krajicek woensdag uit het vrou-
wendubbelwerdgespeeld, kondigde
hij aan dat hij een dag later wel naar
huis kon vliegen. Want die partij te-
gen Ivanovic zou ze ook verliezen, als
zedanookzó slecht zou spelen. ‘Boek
mijn ticketmaar vast!’
‘Dat wil je toch niet horen van je

coach?’, zegt Krajicek. ‘Ik was amper
de baan af. Dat is toch niet lekker
voor je vertrouwen.’
Het is hoe Van Harpen praat. Wie

alles persoonlijk of letterlijk opvat,
kan zich bescheuren of dooderge-
ren. ‘Ik had ook niet verwacht dat ze
van vandaag zou winnen’, zegt hij
ook. Of: ‘Met Conchita kon ik wél al-
les bespreken. Wij kijken naar het
spel op dezelfde manier.’ En wat be-
treft het spel van Krajicek in de twee-

de ronde in Melbourne: ‘Dat voeten-
werkbij haar service, dat isnogvrese-
lijk. Het lijken somswel danspassen.’
Niet lekkerlijk bedoeld, en zeker

niet kwetsend, maar het kan wel zo
overkomen – dat weet hij zelf ook.
Maar, het belangrijkste: de kern van

de boodschap zit er in. De service is
niet zoals hij die wil zien. ‘Tegen de
wind in serveert ze beter. Maar dat
soort dingenmoet je wel analyseren.
Ook als speler.’
Dat tegen Ivanovic, die de laatste

paar jaar in grand slamsnooit verder
kwam dan de vierde ronde en is te-
ruggezakt naar plaats 22 op de we-
reldranglijst, het wisselvallige serve-

ren een cruciale rol zou spelen, was
al na enkeleminutenduidelijk. Kraji-
cek (91 op de WTA-lijst) sloeg in de
openingsgame drie aces en een win-
nende service, haar tweede opslag-
beurt begon ze met twee dubbele
fouten, en die verloor ze.
Minder dan de helft van Krajiceks

eerste opslagen ging in. De Servische
gunde haar geen punt. Pas bij een
stand van 2-5 in games, na 22 minu-
ten, maakte Krajicek weer een punt
opde service van Ivanovic. Endatwas
enkel dankzij een dubbele fout van
haar tegenstander.
De tweede set kende in eenpaar ga-

mes iets meer strijd, maar ook dat
kon coach Van Harpen niet bekoren.
‘Mijn hartslag is in de hele wedstrijd
van 80 naar 81 gegaan.’ Het aantal
fouten van Krajicek was hoog – over
de hele wedstrijd 23, tegen 11 van
Ivanovic. Veel backhands belandden
in het net, forehands gingen over de
achterlijn. Het eerste matchpoint
had Ivanovic na precies een uur. Bij
het tweede matchpoint was het ge-
daan. De zevende dubbele fout van
Krajicek.
‘Mijn spel was te wisselvallig’, was

de eerste reactie. ‘Ik was ongewild
nerveus, denk ik. Ik sloeg niet vrij, ik
had geen rust. Gisteren zag ik Ber-

nard Tomic spelen: zó zou ik op de
baanwillen zijn, zo rustig.’ Ze ziet het
ook als een kwestie van zelfvertrou-
wen kweken. ‘Het moet in mijn
hoofd zitten dat ik van zo iemand
kanwinnen.’

Sport op 1

Van Harpen, die een contract met
Krajicek heeft voor 12 tot 14 weken
verspreid over dit tennisseizoen,
denkt dat het nog een jaar gaat du-
ren voor ze daaraan kan denken.
Maar daar gaat het hem niet om. ‘Ik
wil verbetering in het spel zien. De
resultaten komen later wel. Ik zou zo
graag een páár foutenminder zien.’
Maar hij loopt op eieren. En, van de

andere kant gezien, Krajicek vermoe-
delijk ook. Is de 45 jaar jongere pupil
niet gewoon te eigenwijs? ‘Eigen-
wijs? Ik zoek een iets mildere om-
schrijving. Eigengereid. Ja, dat is het
woord. Er komt een moment dat ik
ga zeggen: en nu ga je doen wat ik
zeg, of anders houd ik ermee op. In
de komende maanden, voor Roland
Garros. Dat moet wel, want op een
groot toernooi moet je geen gedoe
hebben. Ze moet kiezen. En ik wil
vooralweten:wat heb je ervoor over?
Wil je echt sport op 1 zetten? Als ze
dat niet doet, heeft het geen zin.’

Michaëlla Krajicek serveert in haar partij tegen de Servische Ana Ivanovic. Foto Vivek Prakash / Reuters

Eens roep ik: En nu
ga je doen wat
ik zeg, of ik stop
Eric van Harpen

Coach Michaëlla Krajicek

UITSLAGEN

Schaken
WIJK AAN ZEE: Tata Steel-toernooi, groot-
meestersgroep A: vijfde ronde: Nakamura
(VSt) - Navara (Tsj) 1-0, Karjakin (Rus) - Gel-
fand (Isr) 0-1, Carlsen (Noo) - Giri (Ned) ½-½,
VanWely (Ned) - Aronian (Arm) ½-½, Kamsky
(Vst) - Caruana (Ita) ½-½, Radjabov (Aze) - To-
palov (Bul) ½-½, Gasjimov (Aze) - Ivantsjoek
(Oek) 0-1; stand: 1. Carlsen, Aronian 3½, 3.
Caruana, Ivantsjoek, Radjabov 3, 6. Gelfand,
Giri, Nakamura, VanWely 2½, 11. Kamsky,
Karjakin 2, 13. Gasjimov 1½, 14. Navara 1.

Tafeltennis
BOEDAPEST: Pro Tour, vrouwen, eerste
ronde: Creemers (Ned) - Stribikova (Tsj) 4-2
(9-11, 7-11, 11-9, 11-3, 12-10, 11-9), Skov
(Den) - Timina (Ned) 4-1 (14-12, 11-7, 10-12,
11-6, 11-8), Li Xiaoxia (Chn) - Eerland (Ned) 4-
1 (11-5, 5-11, 11-9, 11-6, 11-2).

Tennis
MELBOURNE:Australian Open, mannen;
tweede ronde: Djokovic (Ser/1) - Giraldo
(Col) 6-3, 6-2, 6-1, Murray (GBr/4) - Roger-Vas-
selin (Fra) 6-1, 6-4, 6-4, Ferrer (Spa/5) - Swee-
ting (VSt) 6-7, 6-2, 3-6, 6-2, 6-3, Tsonga (Fra/6)
- Mello (Bra) 7-5, 6-4, 6-4, Tipsarevic (Ser/9) -
Duckworth (Aus) 3-6, 6-2, 7-6, 6-4, Benneteau
(Fra) - Simon (Fra/12) 7-5, 7-6, 1-6, 3-6, 6-2,
Monfils (Fra/14) - Bellucci (Bra) 2-6, 6-0, 6-4,
6-2, Hewitt (Aus) - Roddick (VSt/15) 3-6, 6-3,
6-4 opgave, Gasquet (Fra/17) - Goloebev (Kaz)
6-4, 6-2, 3-0 opgave, Koekoesjkin (Kaz) - Troic-
ki (Ser/19) 5-7, 6-4, 6-2, 4-6, 6-3, Raonic
(Can/23) - Petzschner (Dui) 6-4, 5-7, 6-2, 7-5,
Nishikori (Jap/24) - Ebden (Aus) 3-6, 1-6, 6-4,
6-1, 6-1, Gil (Por) - Granollers (Spa/26) 6-3, 4-
6, 6-4, 6-3, Chela (Arg/27) - Andujar (Spa) 6-4,
6-4 6-3, Llodra (Fra) - Bogomolov jr. (Rus/32)
6-1, 6-3, 4-6, 5-7, 6-4, Mahut (Fra) - Ito (Jap) 1-
6, 7-6, 6-2, 6-2.
Dubbelspel, eerste ronde: Elgin/Koedri-
avtsev (Rus) - Haase/Nieminen (Ned/Fin) 6-2,
7-6.
Vrouwen, tweede ronde: Ivanovic (Ser/21)
- Krajicek (Ned) 6-2, 6-3, Kvitova (Tsj/2) - Sua-
rez (Spa) 6-2, 2-6, 6-4, Sjarapova (Rus/4) -
Hampton (VSt) 6-0, 6-1, Zvonareva (Rus/7) -
Hradecka (Tsj) 6-1, 7-6, Bartoli (Fra/9) - Dokic
(Aus) 6-3, 6-2, SerenaWilliams (VSt/12) - Zah-
lavova Strycova (Tsj) 6-0, 6-4, Lisicki (Dui/14) -
Peer (Isr) 6-1 6-2, King (VSt) - Pavlioetsjenko-
va (Rus/15) 5-7, 6-3, 6-4, Arn (Hon) - Cibulko-
va (Slw/17) 6-2, 3-6, 10-8, Koeznetsova
(Rus/18) - Stephens (VSt) 7-6, 7-5, Zheng Jie
(Chn) - Vinci (Ita/23) 6-4, 6-2, Makarova (Rus) -
Kanepi (Est/25) 6-2, 7-5, Kirilenko (Rus/27) -
Wozniak (Can) 6-4, 1-6, 6-2, Errani (Ita) - Pe-
trova (Rus/29) 6-2, 6-2, Kerber (Dui/30) - Du-
bois (Can) 7-5, 6-1, Cirstea (Roe) - Urszula
Radwanska (Pol) 1-6, 6-2, 6-3.
Dubbelspel, eerste ronde: Begu/Niculescu
(Roe) - Halep/Rus (Roe/Ned) 6-4, 6-4.

Waterpolo
EINDHOVEN: EK mannen, groep A: Italië -
Nederland 14-6 (3-2 4-2 5-1 2-1). Doelpunten
Nederland: Gottemaker, Spijker, Kramer ieder
2. Hongarije - Macedonië 14-9, Griekenland -
Turkije 20-2; stand: 1Griekenland 3-9 (44-20),
Hongarije 3-9 (45-23), Italië 3-9 (46-25), Mace-
donië 3-3 (31-28), Nederland 3-0 (24-47), Tur-
kije 3-0 (13-60).
Groep B: Duitsland - Spanje 16-10, Kroatië -
Servië 12-15; stand: Servië 3-9 (36-29), Kroa-
tië 3-6 (32-30), Montenegro 2-3 (21-17), Duits-
land 3-3 (35-36), Spanje 3-3 (27-34), Roeme-
nië 2-0 (17-22).

Paul Haldan heeft besloten af te
treden als bestuurslid topsport
van de Nederlandse tafeltennis-
bond (NTTB). De oud-internatio-
nal heeft het te drukmet zijn da-
gelijksewerkzaamheden. Hij ver-
vulde de functie bij de NTTB sinds
de zomer van 2010. Haldan is niet
onmiddellijk weg. Hij blijft nog
tot enmet de Olympische Spelen
van Londen actief als adviseur
van de nationale topspelers. In
die periode gaat de NTTB op zoek
naar een geschikte opvolger.
Voorzitter Ronald Kramer neemt
Haldans portefeuille voorlopig
over. ‘Ik heb inmei 2011 een twee-
de onderneming opgericht. Ik
heb het op zakelijk gebied druk
gekregen. Ik kan het onderne-
merschap niet goedmeer combi-
nerenmetmijn taken als be-
stuurslid’, lichtte Haldan donder-
dag toe. ‘Het was een lastige keu-
ze,maar ik hebmijn beslissing in
goed overlegmet het bestuur ge-
nomen.’ ANP

Haldan tedruk voor

bestuursfunctie

TAFELTENNIS


