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Tennis Toptalent Van der Duim tracht na jaren alsnog zijn belofte in te lossen

Antal van der Duim: ‘Ik mis discipline, al heb ik het wel steeds meer onder controle.’

FOTO JAN KOK/NOVUM

Eeuwig talent dat blijft lachen
Zonder begeleiding tracht Antal van der Duim in de kelders van
het tenniscircuit zijn grote belofte alsnog in te lossen, terwijl
niemand meer omkijkt naar het voormalige toptalent, dat
bekend staat als een losbol.
SANDER COLLEWIJN

‘D

ennis, ben je er morgen bij in Rotterdam?” probeert Antal van der Duim het
op donderdagmiddag in het clubhuis van Amstelpark
nog eens bij trainer Dennis van
Scheppingen als hij steun zoekt voor
de wedstrijd van de volgende avond
bij de Masters in Rotterdam tegen Igor
Sijsling. “Nee sorry jongen, je zult het
alleen moeten doen. Maar dat kan je
wel toch?” reageert Van Scheppingen.
Van der Duim – 26 jaar, Fries van geboorte, maar al acht jaar woonachtig
in Amsterdam – lacht er een beetje bij
en trekt een guitige kop. Hij is de laatste jaren wel wat afwijzingen gewend.
Hij schudt zijn hoofd en zegt: “Ik
speel al jaren competitie voor Amstelpark, maar ze zijn nooit bij mijn wedstrijden. Misschien moet ik het niet
zeggen, maar ze zouden wel wat meer
tijd in me mogen stoppen. Ook door
de tennisbond word ik nooit meer gebeld. Misschien richten ze zich te veel
op Robin Haase en Igor Sijsling. Wie
zegt dat je op oudere leeftijd niet beter kan worden?”
Van der Duim praat binnensmonds,
maar lacht op Amstelpark breeduit,

als een Italiaanse versierder. Hij is gezegend met een goede kop en meer talent in zijn handen dan Robin Haase,
die 43ste staat op de wereldranglijst.
Hij reist in z’n eentje of met dubbelpartner Boy Westerhof naar de buitenlandse toernooien.
Hij is verlaten door zijn oude tennismaatjes. Bij Sijsling bleef hij als tiener op de vrijdagavond altijd slapen.
Maar de ex-vriendin van Van der
Duim is nu al jaren de vriendin van
Sijsling en sindsdien spreken de twee
elkaar niet meer.
“Ik vond het wel raar dat mijn ex iets
met Igor kreeg. Maar goed, ik heb
haar die vijf jaar slecht behandeld. Zo
slecht,” zegt Van der Duim eerlijk. En
als je denkt dat hij is opgehouden
naar zichzelf te wijzen, zegt de jongen
die bekend staat als vrouwenversierder het nog maar eens: “Zo slecht.”

Z

ijn reputatie kostte hem ook de
vriendschap met enfant terrible
Thiemo de Bakker, de voormalige nummer één bij de junioren. Ooit
waren ze boezemmaatjes in en buiten
het tennis. Maar de vriendin van De
Bakker ‘vertrouwt het niet’ als Van
der Duim te veel met hem omgaat.
Dus heeft ze dat vorig jaar verboden.
“Met Thiemo had ik altijd veel lol.

Ja, misschien deden we samen niet de
dingen die goed waren voor ons tennis. Ons werk is topsport en daar hadden we moeite mee,” zegt Van der
Duim.
“Ik vind het lekker om met mijn
vrienden naar de Palladium te gaan,
ik kan niet in m’n eentje op de bank
zitten. De discipline mis ik. Ik heb wel
het steeds meer onder controle. Ik ga
over een paar maanden samenwonen
met mijn vriendin op de Zuidas, waar
ik een huis heb gekocht. Misschien
komt het dan.”
Ooit haalde hij de finale van het juniorentoernooi van Roland Garros,
waar hij spelers als Alexandr Dolgopolov en Lukas Lacko versloeg, die
nu in de top-100 van de wereld staan;
Van der Duim staat op plaats 420.
Zijn levensstijl heeft ervoor gezorgd
dat hij de mondiale tweederangs
(challengers) en derderangs (futures)
toernooien afstroopt. Dit jaar boekte
hij wat succes, nadat zijn oude trainer Mark Duncker hem kort had begeleid. “Die snapt dat ik niet elke dag

vier uur hetzelfde kan doen. Ik kan
beter soms één uur per dag heel intensief trainen dan elke dag uren hetzelfde doen. Mark snapt dat ik ook
leuke dingen moet doen. Hij is altijd
heel positief. Als ik met hem heb getraind, heb ik weer meer zelfvertrouwen.”
Van der Duim kwalificeerde zich dit
najaar voor twee challengers. Hij reis-

‘Mijn vader is heel erg
fan van me en hoopt dat
ik nog wat ga presteren’
de naar Trnava in Slowakije, Jerevan
in Armenië en Kazan in Rusland. In
Trnava arriveerde hij – zoals zo vaak
de afgelopen jaren – in z’n eentje. “Ja,
wat doe je dan?” legt Van der Duim
uit. “Je komt aan en hoop dat je wat
gasten tegenkomt die je kent met wie
je kunt trainen. Het is eenzaam. Ik bestel wat van de roomservice of ik eet

Sijsling verslaat Van der Duim in twee sets
ROTTERDAM – Het is Antal van der Duim
niet gelukt de halve finales van de Masters in Rotterdam te halen. Igor Sijsling
versloeg hem gisteravond in twee sets:
6-2, 6-4.
Sijsling, in Rotterdam als eerste geplaatst door de afzegging van Robin
Haase, speelt in de halve eindstrijd tegen de als derde geplaatste Thiemo de
Bakker.

Ook Jesse Huta Galung plaatste zich
voor de halve finales. De in Limburg wonende Haarlemmer, als tweede geplaatst in Rotterdam, won in drie sets
van Boy Westerhof: 3-6, 6-3 en 6-0.
Huta Galung moet het in de halve eindstrijd opnemen tegen Thomas Schoorel.
De Amsterdammer, die zich terugvecht
van blessureleed, versloeg David de
Goede: 6-3, 6-4. (ANP)

alleen in een restaurant. Dan ben ik
wel binnen vijf minuten weg, want ik
voel me daar niet echt lekker bij.”
“Ik reis al jaren zonder begeleiding.
Ik verloor in Trnava in tweede ronde
in het hoofdtoernooi, vloog voor één
dag terug naar Nederland en vertrok
toen weer naar Armenië.”
Daar verloor hij in de hoofdstad Jerevan de halve finales van de Slowaak Blaz Rola met 6-7, 7-6, 7-6, nadat
hij drie matchpoints had gemist in de
derde set. “Ik stond 5-4 voor en 0-40
op zijn service. Tja, een tennisjaar bestaat nu eenmaal uit ups en downs.”

H

oe bont Van der Duim het ook
maakt, zijn familie blijft achter hem staan. Zij beschikken
over het financiële vermogen om hem
te ondersteunen. Anders was Van der
Duim al gestopt. “Mijn vader is heel
erg fan van me en hoopt dat ik nog
wat ga presteren. Hij heeft er al zo
veel geld in gestopt.”
Van der Duim probeert nu snel richting de top-300 te gaan, zegt hij. Dan
kan hij kwalificaties spelen voor de
grandslams.
Hoe hij dat gaat bereiken? “Dat weet
ik nog niet. Ik heb geen langetermijnplanning. Ik weet in elk geval dat ik in
januari, als iedereen in Australië zit,
hard ga trainen met Mark.”
Zou het misschien niet beter zijn als
zijn vader stopt met betalen en hij het
in z’n eentje moet zien te rooien? Antal van der Duim: “Nou dat weet ik
niet. Als hij dat dan leest in de krant,
gaat hij dat nog doen straks. Dat wil
ik eigenlijk niet, dan verandert mijn
leven.”

