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Eeuwig talent dat blijft lachen

‘D
ennis, ben je er mor-
gen bij in Rotter-
dam?” probeert An-
tal van der Duim het
op donderdagmid-

dag in het clubhuis van Amstelpark
nog eens bij trainer Dennis van
Scheppingen als hij steun zoekt voor
de wedstrijd van de volgende avond
bijdeMasters inRotterdamtegen Igor
Sijsling. “Nee sorry jongen, je zult het
alleen moeten doen. Maar dat kan je
wel toch?” reageert Van Scheppin-
gen.
VanderDuim–26 jaar, Fries vange-

boorte, maar al acht jaar woonachtig
inAmsterdam– lacht er eenbeetje bij
en trekt een guitige kop.Hij is de laat-
ste jaren wel wat afwijzingen ge-
wend.
Hij schudt zijn hoofd en zegt: “Ik

speel al jarencompetitie voorAmstel-
park, maar ze zijn nooit bij mijn wed-
strijden. Misschien moet ik het niet
zeggen,maar ze zoudenwelwatmeer
tijd in me mogen stoppen. Ook door
de tennisbond word ik nooitmeer ge-
beld.Misschien richten ze zich te veel
op Robin Haase en Igor Sijsling. Wie
zegt dat je op oudere leeftijd niet be-
ter kanworden?”
VanderDuimpraat binnensmonds,

maar lacht op Amstelpark breeduit,

als een Italiaanse versierder.Hij is ge-
zegendmeteengoedekopenmeer ta-
lent in zijn handen dan Robin Haase,
die 43ste staat op de wereldranglijst.
Hij reist in z’n eentje of met dubbel-
partner Boy Westerhof naar de bui-
tenlandse toernooien.
Hij is verlatendoor zijn oude tennis-

maatjes. Bij Sijsling bleef hij als tie-
ner op de vrijdagavond altijd slapen.
Maar de ex-vriendin van Van der
Duim is nu al jaren de vriendin van
Sijsling en sindsdien sprekende twee
elkaar nietmeer.
“Ikvondhetwel raardatmijnex iets

met Igor kreeg. Maar goed, ik heb
haardie vijf jaar slecht behandeld. Zo
slecht,” zegt Van der Duim eerlijk. En
als je denkt dat hij is opgehouden
naar zichzelf tewijzen, zegtde jongen
die bekend staat als vrouwenversier-
der het nogmaar eens: “Zo slecht.”

Z
ijn reputatie kostte hem ook de
vriendschap met enfant terrible
Thiemo de Bakker, de voormali-

ge nummer één bij de junioren. Ooit
waren zeboezemmaatjes in enbuiten
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,misschiendedenwesamennietde
dingen die goed waren voor ons ten-
nis.Onswerk is topsport endaarhad-
den 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.Dedisciplinemis ik. Ikhebwel
het steeds meer onder controle. Ik ga
over eenpaarmaanden samenwonen
metmijn vriendin op de Zuidas, waar
ik een huis heb gekocht. Misschien
komt het dan.”
Ooit haalde hij de finale van het ju-

niorentoernooi van Roland Garros,
waar hij spelers als Alexandr Dolgo-
polov en Lukas Lacko versloeg, die
nu in de top-100 van dewereld staan;
Vander Duim staat op plaats 420.
Zijn levensstijl heeft ervoor gezorgd

dat hij de mondiale tweederangs
(challengers) enderderangs (futures)
toernooien afstroopt. Dit jaar boekte
hij wat succes, nadat zijn oude trai-
nerMarkDunckerhemkorthadbege-
leid. “Die snapt dat ik niet elke dag

vier uur hetzelfde kan doen. Ik kan
beter soms één uur per dag heel in-
tensief trainen dan elke dag urenhet-
zelfde doen. Mark snapt dat ik ook
leuke dingen moet doen. Hij is altijd
heel positief. Als ik met hem heb ge-
traind, heb ik weer meer zelfvertrou-
wen.”
Van der Duim kwalificeerde zich dit

najaar voor twee challengers.Hij reis-

de naar Trnava in Slowakije, Jerevan
in Armenië en Kazan in Rusland. In
Trnava arriveerde hij – zoals zo vaak
deafgelopen jaren– in z’neentje. “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. Ikbe-
stel wat van de roomservice of ik eet

alleen in een restaurant. Dan ben ik
wel binnen vijf minuten weg, want ik
voelme 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
toenweer naar Armenië.”
Daar verloor hij in de hoofdstad Je-

revan de halve finales van de Slo-
waakBlazRolamet6-7, 7-6, 7-6,nadat
hij driematchpoints had gemist in de
derde set. “Ik stond 5-4 voor en 0-40
op zijn service. Tja, een tennisjaar be-
staat nu eenmaal uit ups en downs.”

H
oe bont Van der Duim het ook
maakt, zijn familie blijft ach-
ter hem staan. Zij beschikken

overhet financiële vermogenomhem
te ondersteunen. AnderswasVander
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 Duimprobeert nu snel rich-

ting de top-300 te gaan, zegt hij. Dan
kan hij kwalificaties spelen voor de
grandslams.
Hoehij dat gaatbereiken?“Datweet

ik nog niet. Ik heb geen langetermijn-
planning. Ikweet in elkgeval dat ik in
januari, als iedereen in Australië zit,
hard ga trainenmetMark.”
Zou hetmisschien niet beter zijn als

zijn vader stoptmet betalen enhij het
in z’n eentje moet zien te rooien? An-
tal 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.”

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

Zonder begeleiding tracht Antal van der Duim in de kelders van

het tenniscircuit zijn grote belofte alsnog in te lossen, terwijl

niemandmeer omkijkt naar het voormalige toptalent, dat

bekend staat als een losbol.

SANDER COLLEWIJN

‘Mijn vader is heel erg
fan van me en hoopt dat
ik nog wat ga presteren’

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

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

Sijsling verslaat Van der Duim in twee sets


