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Tomic is démanvanAustralië
TENNIS

AUSTRALIAN OPEN

Van onze verslaggever
Eric van den Berg

MELBOURNE Toen hij 13 jaar was,
stond Bernard Tomic al in de krant
als The Next Big Thing. De nieuwe
grote man van het Australische ten-
nis, die de schoenen van Rod Laver,
Pat Cash en Lleyton Hewitt zou pas-
sen. Dat zei hij zelf ook gewoon, en
nog meer dan dat. De jongen ver-
moedde dat hij ‘waarschijnlijk’ net
zo goed zou worden als Roger Fede-
rer. Oké, voegde hij toe, ‘ik zal er nog
wel voormoeten werken’.
Tomic sloot in de krant The Age des-

tijds overigens ook niet uit dat hij
voor zijn negentiende de vier grand-
slamtoernooien zou hebben gewon-
nen. Maar dat was gewoon een dro-
mende jongen aan het woord, die
nog tijd had om Harry Potter te le-
zen. Hij woog 51 kilo, kwam nog niet
boven de 1 meter 73 uit. Toch zei dat
hij ooit de service van Goran Ivanise-
vic zouhebben, endementale kracht
van Pete Sampras.
Tomic is nu 19. Hij heeft die vier

Grand Slam-titels nog niet binnen,
maar geef hem nog een paar jaar, en
wie weet, schrijven de Australische
kranten. Hij weegt 91 kilo, meet 1,93
meter, heeft bredere schouders. En
hij heeft een vriendin die Donay
heet, zo konden veel meisjes teleur-
gesteld vaststellen toen hij dit week-
end in een Melbournse club op een
welkomstfeestje van de Australian
Open verscheen.
Tomic is, kortom, man geworden.

Enmeer dandat, hij is nudémanvan
Australië.
Hij is nummer 38 van de wereld en

is zijn idool Lleyton Hewitt voorbij-
gestreefd. Voor het eerst is hij de
hoogstgenoteerde Australiër bij de
mannen. Troefkaart. Heldmet de bij-
naam Atomic.
DedrukopTomic is groot. Zekernu

hij in de eerste ronde de als 22ste ge-
plaatste Spanjaard Fernando Verdas-
co heeft verslagen. Wat hij overigens
van tevoren zelf had aangekondigd -
kennelijk veranderen sommige din-
gen niet. ‘Fernando heeft een van de
beste forehands.Maar als je de bal op
zijn backhand houdt, kan hij je geen
pijn doen.’
Zo gemakkelijk ging het niet. Bij

2-0 achter in sets leek Tomic afge-
schreven, maar in de derde set kan-
telde alles. Verdasco bleek meer last
te hebben vandehitte opde baan; na

4 uur en 11 minuten (4-6, 6-7, 6-4, 6-2,
7-5) kreeg Tomic een staande ovatie.
‘Dit was niet leuk’, moest hij na af-
loop toegeven. ‘Ditwas eenkwelling.’
Hij zei ook weer zoiets als zes jaar

geleden: ‘Eens komt de dag dat ik in
finales sta van de grote toernooien.
Ikmoet er hard voorwerken. Ikmoet
zelfvertrouwenopbouwen.’Wat voor
hem vooral betekent: veel fitness,
sterker worden, meteen na een wed-
strijd een half uur op de loopband.
Dat is altijd zo geweest, zal zijn va-

der en coach beamen. Zijn zoon
trainde op jonge leeftijd twee keer

per dag, en ging naar yogales. Vader
John kan het weten: hij gooide al bal-
len op tijdens trainingen toen zijn
zoon 7 was. Bernard ging tennissen
omdat zijn vader, zelf voetballer van
origine, zag dat hij een goede oog-
handcoördinatie had. Bij een garage
sale kocht hij een Slazenger-racket
van 50 dollarcent voor zijn zoon.
Dat was in de tijd dat de Tomic-fa-

milie nauwelijks geld had. John, die
eigenlijk Ivicaheet, is samenmet zijn
vrouw Ady (Adisa) begin jaren ne-
gentigKroatië ontvlucht. Ze kwamen
terecht in Duitsland. In Stuttgart
werd in 1992 Bernard geboren.
Toen hun zoon drie was, verhuis-

den ze naar Australië, in de hoop op
een betere toekomst. Vader reed aan-
vankelijk bussen en taxi’s, moeder
begon als verpleegster en kon later
weer aan de slag als wetenschapper.
Met dat ene tweede- of derdehands

racket versloeg Bernard Tomic bin-
nen een paar weken spelers die vier
jaar ouder waren dan hij. Hij won
daarna opeenvolgende jeugdtitels,
werd als 15-jarige de jongste winnaar
ooit van de junioreditie van de Aus-
tralianOpen enpakte die titel ook op
de US Open in 2009.
In dat jaar deed hij voor het eerst,

als 16-jarige, mee met de grote man-
nen van de Australian Open.
De doorbraak kwam vorig jaar op

Wimbledon. Daar won hij vier partij-
en, onder anderen van Robin Söder-
ling, destijds nummer 5 op de we-
reldranglijst. Hijmoest in de kwartfi-
nale het hoofd buigen voor Novak
Djokovic, de latere toernooiwinnaar,
maar wist een set te pakken.
‘Tomic is een grote jongen gewor-

den’, zegt Djokovic, ’s werelds num-
mer 1. Op de baan is hij heel stabiel.
Tegenhemkom jemoeilijk in je spel.’
Het is zoals Bernard Tomic wil zijn.

‘Als ik op de baan sta, verdwijn ik een
beetje. Ik ben rustig, ik benkalm, heb
mezelf onder controle. Zo ben ik nu
eenmaal. Ik wil mentaal sterk over-
komen, en dat ben ik ook.’
Ook al reageert hij op de baan nau-

welijks op het geluid van het laaiend
enthousiaste publiek en probeert hij
de verwachtingen wat te temperen,
Australië sluit hem toch in de armen.
Hij is voor iedereen de jongen die
man is geworden en de Australian
Open kanwinnen.
Hij is op weg. Als hij ook de tweede

ronde doorkomt, tegen de Ameri-
kaan Sam Querrey, mag hij het opne-
men tegen de speler die hij zelf wil
worden: de Zwitser Roger Federer.
Die partij heeft hij gelukkig in zijn
hoofd al dikwijls gespeeld. En ge-
wonnen.

Tomic verloor gisteren de eerste twee sets, maar uiteindelijk bleek hij beter

bestand tegen de hitte dan zijn tegenstander. Foto Getty Images

Tot grote vreugde van zijn fans won Tomic (19) maandag van Verdasco in de eerste ronde van de Australian Open. Het land heeft ‘Atomic’ in de armen gesloten. Foto WilliamWest / AFP

Nederlanders verliezen

De eerste dag van de Australian

Open heeft het Nederlandse veld in

het enkelspel gehalveerd. Zowel

Arantxa Rus als Jesse Huta Galung

zijn uitgeschakeld. Rus verloor in

twee sets (6-7, 1-6) van de Oekraïen-

se Lesia Tsurenko, Huta Galung ver-

speelde diverse malen een voor-

sprong tegen Carlos Berlocq en ver-

loor in vier sets: 6-2, 3-6, 6-7, 3-6.

Vandaag komen de overige Nederlan-

ders in het enkelspel in de baan. Ro-

bin Haase neemt het op tegen Andy

Roddick, de als 15de geplaatste Ame-

rikaan. Michaëlla Krajicek komt in ac-

tie tegen de Duitse Kristina Barrois.

AUSTRALIAN OPEN

MELBOURNE:mannen, eerste ronde: Ber-
locq (Arg) - Huta Galung (Ned) 2-6, 6-3, 7-6,
6-3, Nadal (Spa/2) - Kuznetsov (VSt) 6-4, 6-1,
6-1, Federer (Zwi/3) - Koedriavtsev (Rus) 7-5,
6-2, 6-2, Berdych (Tsj/7) - Ramos (Spa) 7-5,
4-6, 6-2, 6-3, Fish (VSt/8) - Muller (Lux) 6-4,
6-4, 6-2, Almagro (Spa/10) - Kubot (Pol) 1-6,
7-5, 6-3, 7-5, Del Potro (Arg/11) - Mannarino
(Fra) 2-6, 6-1, 7-5, 6-4, Dolgopolov (Oek/13) -
Greg Jones (Aus) 1-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-2, Isner
(VSt/16) - Mitchell (Aus) 6-4, 6-4, 7-6, Fer-
nando López (Spa/18) - Mayer (Arg) 7-6, 6-3,
7-6,Wawrinka (Zwi/21) - Paire (Fra) 6-1, 6-1,
7-5, Tomic (Aus) - Verdasco (Spa/22) 4-6, 6-
7, 6-4, 6-2, 7-5, Kohlschreiber (Dui) - Mónaco
(Arg/25) 7-5, 4-6, 6-3, 6-7, 6-0, Lacko (Slw) -
Ljubicic (Kro/28) 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, An-
derson (ZAf/30) - Nielsen (Den) 6-1, 6-2, 6-4,
Karlovic (Kro) - Melzer (Oos/31) 7-6, 7-5, 6-3,
Falla (Col) - Fognini (Ita) 6-3, 6-2, 3-6, 6-1, Ri-
ba (Spa) - Montañés (Spa) 7-6, 2-6, 6-4, 7-6,
Serra (Fra) - Darcis (Bel) 6-7, 3-6, 5-4 opgave,
Kavcic (Slv) - Ward (GBr) 6-4, 6-3, 6-4, Kamke
(Dui) - Hanescu (Roe) 6-2, 6-1, 6-2, Querrey
(VSt) - De Schepper (Fra) 6-3, 6-2, 6-2, Olivier
Rochus (Bel) - Phau (Dui) 6-1, 6-4, 6-0, Sta-
chovski (Oek) - Martsjenko (Oek) 6-3, 6-7, 4-
6, 6-3, 7-5, Baghdatis (Cyp) - Becker (Dui) 6-
1, 7-6, 6-2, Dimitrov (Bul) - Chardy (Fra) 4-6,
6-3, 3-6, 6-4, 6-4, Cipolla (Ita) - Davidenko
(Rus) 6-4, 4-6, 3-6, 6-2, 6-1, Young (VSt) - Go-
jowczyk (Dui) 6-1, 6-2, 4-6, 1-6, 6-2, Haas
(Dui) - Kudla (VSt) 7-6, 3-6, 6-0, 7-5, Lu Yen-
hsun (Tai) - De Voest (ZAf) 6-4, 3-6, 6-1, 3-6,
6-3, Beck (Dui) - Prodon (Fra) 6-4, 6-2, 4-6, 7-
5, Nalbandian (Arg) - Nieminen (Fin) 6-4, 4-2
opgave.

Vrouwen, eerste ronde: Tsoerenko (Oek)
- Rus (Ned) 7-6, 6-1,Wozniacki (Den/1) - Ro-
dionova (Aus) 6-2, 6-1, Azarenka (WRu/3) -
Watson (GBr) 6-1, 6-0, Li Na (Chn/5) - Pervak
(Rus) 6-3, 6-1, Agnieszka Radwanska (Pol/8)
- Mattek-Sands (VSt) 6-7, 6-4, 6-2, Schiavone
(Ita/10) - Pous-Tio (Spa) 6-1, 6-3, Clijsters
(Bel/11) - Koehler (Por) 7-5, 6-1, Jankovic
(Ser/13) - Robson (Gbr) 6-2, 6-0, Peng Shuai
(Chn/16) - Rezai (Fra) 6-3, 6-4, Bratsjikova
(Rus) - Pennetta (Ita/19) 6-3, 1-6, 6-2, Hantu-
chová (Slw/20) - Lepchenko (VSt) 4-6, 6-3, 6-
2, Görges (Dui/22) - Hercog (Slo) 6-3, 7-6,
McHale (VSt) - Safárová (Tsj/24) 6-2, 6-4,
Medina Garrigues (Spa/26) - Eva Birnerová
(Tsj) 6-3, 6-3, Voskoboeva (Kaz) - Wickmayer
(Bel/28) 7-5, 6-2, Niculescu (Roe/31) - Cor-
net (Fra) 5-7, 6-0, 6-3, Cetkovská (Tsj/32) -
Morita (Jap) 3-6, 6-1, 7-5, Ormaechea (Arg) -
Halep (Roe) 6-1, 3-6, 7-5, Daniilidou (Gri) -
Date-Krumm (Jap) 6-3, 6-2, Oprandi (Ita) - Ja-
kimova (WRu) 6-4, 6-1, Benesová (Tsj) - Jo-
hansson (Fra) 6-3, 2-6, 6-4, Brianti (Ita) - Fal-
coni (VSt) 6-2, 7-5, Tatisjvili (Geo) - Barty
(Aus) 6-2, 7-6, Foretz Gacon (Fra) - Baltacha
(GBr) 6-2, 6-4, Govortsova (WRu) - Mayr-Ach-
leitner (Oos) 6-2, 6-4, Rogowska (Aus) - Ar-
vidsson (Zwe) 6-3, 6-1, Dellacqua (Aus) - Jo-
vanovski (Ser) 6-3, 6-2, Barthel (Dui) - Keo-
thavong (GBr) 6-0 opgave, Erakovic (NZe) -
Pavlovic (Fra) 7-5, 7-6, Parmentier (Fra) -
Koedriavtseva (Rus) 6-3, 5-7, 6-3, Chang Kai-
chen (Tai) - Martic (Kro) 6-4, 6-2, Pironkova
(Bul) - Mirza (Ina) 6-4, 6-2.

Als jochie zei hij dat
hij net zo goed zou
worden als Federer


