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HELE KLUIF VOOR HAARHUIS
C O L U M N  J O N  V I S B E E N

Onder de bezielende leiding van Paul 
Haarhuis zagen de Fed Cupvrouwen 
de afgelopen twee jaar het licht. 
Met als voorlopig eindstation een 
positie in wereldgroep 1 en een 
halve finaleplaats tegen Frankrijk. 
Meesterlijk en onbegrijpelijk 
tegelijkertijd. 

De Brabantse dubbelspecialist van 
weleer en teamspeler mag zijn 
kunsten nu ook gaan vertonen bij het 
Davis Cupteam, nadat Jan Siemerink 
na tien jaar zijn conclusie trok en 
stopte. De vraag is of het Haarhuis ook 
gaat lukken om het heilige vuur bij 
de mannen dermate aan te wakkeren 
dat een sprong naar de wereldgroep 
het gevolg zal zijn. Eerst moet Oranje 
daarvoor afrekenen met Bosnië of 
Polen. Pas bij winst kan in september 
via een promotie/degradatieduel een 
positie worden afgedwongen bij het 
elitekorps van 16 toplanden.

De kans daarop lijkt in beginsel niet al 
te groot. Robin Haase is sinds jaar en 
dag kopman. De Hagenaar is een vaste 
kracht die al bijna een decennium 
bijna continu deel uitmaakt van de 
top100. Jean-Julien Rojer heeft zich 
de laatste jaren ontwikkeld tot een 
waardevolle dubbelspeler. Dat zijn 
zo ongeveer de enige zekerheden die 
Haarhuis krijgt aangereikt. Voor het 
overige weet hij wat bijvoorbeeld een 
Thiemo de Bakker en Igor Sijsling 
in hun mars hebben, maar weet hij 
net zo goed dat grootse daden steeds 
vaker uitzondering dan regel zijn.

Daarnaast kan hij terugvallen op 
Matwé Middelkoop en Wesley 
Koolhof die sinds twee jaar een prima 
dubbel vormen. Met het oproepen 
van twee dubbelspecialisten beperk 
je alleen de keuzemogelijkheden 
voor het enkelspel. Alle genoemde 
spelers hebben bovendien een 

bepaalde leeftijd bereikt en ook qua 
capaciteiten hebben zij hun grenzen. 
Jonge spelers als Tim van Rijthoven 
en Tallon Griekspoor lijken nog niet 
rijp voor de opvolging en datzelfde 
geldt voor de uiterste verrassende 
Nederlandse indoorkampioen Botic 
van de Zandschulp.

Daar moet Haarhuis het voorlopig 
mee doen. Tenzij vanuit het niets 
ineens één of twee spelers opduiken 
die vriend en vijand verbazen. Maar 
die kans is voorlopig te verwaarlozen. 
Nu heeft de Eindhovense bondscoach 
annex captain van de Nederlandse 
teams bij de vrouwen aangetoond 
dat hij over krachten beschikt 
die het beste in de speelsters 
naar boven bracht. Maar 
mannen zijn geen vrouwen 
en de vraag is of hij in staat 
is hetzelfde elan en niveau 
te bewerkstelligen bij de 
Davis Cupselectie als 
hij heeft weten over 
te brengen op de Fed 
Cupvrouwen.

Persoonlijk heb ik er 
een hard hoofd in. Aan 
de andere kant kan de 
komst van Haarhuis 
naar de Davis Cup een 
verfrissende uitwerking 
hebben op de mannen die het 
moeten doen. Een nieuw gezicht 
voor de ploeg kan inderdaad een 
impuls geven aan een generatie 
die nog wel even mee moet. Want 
de opvolgers staan nu niet bepaald 
te dringen.

Haarhuis heeft met dat besef ‘ja’ 
gezegd tegen de nieuwe uitdaging 
in zijn rol als coach. Hij krijgt in elk 
geval het voordeel van de twijfel 
want de synergie tussen zijn 
voorganger Siemerink en Haase en 

co leek toch enigszins weggeëbd. Dat 
hem een hele kluif staat te wachten is 
echter zo helder als een kristallen bol. 
Daar hoef je geen waarzegger voor te 
zijn.
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