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EEN PAAR APART
Voor hetzelfde geld zouden Matwé Middelkoop (33) en Wesley Koolhof (27) intussen
zijn teruggekeerd van hun avonturen als proftennisser. Een ervaring rijker, een illusie
armer. Hoe anders kan het lopen. Het tweetal vond elkaar begin 2015 en merkte
dat hun dubbel meer was dan de som der delen. Inmiddels vormen zij, met drie ATPeindzeges, een finaleplaats bij het ABN AMRO World Tennis Tournament en een reeks
aan challengertitels op zak, een geducht koppel dat geen confrontatie uit de weg gaat.
TENNiS Magazine onderzocht hoe goed ze elkaar kennen. Of juist niet…

MATWÉ OVER WESLEY
Hoe is jullie combinatie tot stand gekomen? Heb jij
Wesley gevraagd of andersom?
‘In 2014 bij de challenger in Alphen aan den Rijn
vroeg ik Wesley wat zijn schema was. Waarop hij
antwoordde dat hij met Thiemo de Bakker een reeks
toernooien zou spelen in Amerika. Daarna vroeg hij
mij rond de tijd van de nationale Masters in Rotterdam
of ik aan het begin van het volgende seizoen een paar
toernooien met hem wilde spelen. Zo is de combinatie
tot stand gekomen.’
Wat is zijn sterkste wapen?
‘Hij heeft twee sterke wapens: zijn spel aan het net en
zijn beweeglijkheid.’
En wat zou hij nog kunnen verbeteren?
‘Zijn service zou nog beter kunnen net als zijn
mentaliteit. Mentaal is hij al goed maar dat kan nog
beter.’
Maakt hij op de baan de afspraken of doe jij dat?
‘In feite overleggen wij de grote lijnen waarbij hij zich
richt op de details en ik de leidersrol op mij neem.’
En buiten de baan? Is hij dan degene die zegt: ‘laten
we dit of dat eens gaan doen?’
‘Ook dat gaat in goed overleg. We vinden het allebei
leuk om een sportwedstrijd live te zien of een museum
te bezoeken. Soms komt hij met ideeën en een andere
keer doe ik dat. Het is maar net in welk land we zitten.’
Ken je Wesley’s politieke voorkeur?
‘Ik weet dat hij zich aardig kan vinden in de politieke
opvattingen van de PVV maar daar zit dan wel een
genuanceerd tintje aan en de scherpe randen zijn er af.
Of hij daadwerkelijk op die partij heeft gestemd zou ik
niet weten.’
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Is hij voor jou min of meer een leerling of maken
jullie elkaar sterker?
‘Hij is geen leerling van mij. We zijn twee verschillende
individuen die goed kunnen tennissen. Die elkaar
in een wedstrijd versterken omdat simpelweg de
speelstijlen uitstekend matchen.’
Kan hij goed tegen zijn verlies of worstelt hij
daarmee?
‘Ik denk dat elke topsporter moeite heeft met
verliezen. In sommige periodes heeft hij er zichtbaar
meer moeite mee dan in andere wat op zich normaal
is. Maar meestal houdt hij de emoties voor zich.’
Kan hij goed met toenemende druk omgaan en
hoe uit zich dat?
‘Daar gaat hij goed mee om. Hij laat steeds
duidelijker zien dat hij z’n mannetje staat.
Ook in grote wedstrijden waar veel op het spel
staat.’
Welke inbreng van Wesley maakt jullie dubbel zo
verrassend sterk en nog steeds beter?
‘Zijn netspel. Zijn reacties aan het net en wat die
teweegbrengen bij de tegenstanders. Dat aspect
heeft ons geholpen in de aanloop naar de top50.’
Vindt hij dat jullie na het ABN AMRO WTT
thuishoren in het Davis Cupteam?
‘Het is niet een kwestie van dat hij denkt dat wij
er na Ahoy bij horen. Het probleem is dat de DCploeg maar uit vier jongens bestaat. Als je dus een
dubbelkoppel meeneemt
is dat een risico voor
het geval er een
singelaar uitvalt.’

Wat zal Wesley beschouwen als het hoogtepunt in
jullie loopbaan tot nu toe?
‘Ik schat in de ATP-titel in Sydney, eerder dit jaar.
Vooral omdat we daar een aantal grote jongens hebben
verslagen. Het zou ook het WTT in Rotterdam kunnen
zijn maar het feit dat we de titel niet pakten zal net
het verschil zijn.’
Tenslotte, wat is de prettigste karaktertrek van jouw
dubbelpartner op en buiten de baan?
‘Zijn zeer gevatte en droge humor.’

WESLEY OVER MATWÉ
Hoe is jullie combinatie tot stand gekomen? Heb jij
Matwé gevraagd of andersom?
‘Onze combinatie is eind 2014 tot stand gekomen. We
hadden daarvoor al een keer met elkaar gesproken om
een keer te gaan dubbelen en bij toeval stond voor ons
beiden een challenger in Casablanca op het schema. Dat
was het eerste toernooi dat we samen gespeeld hebben.’
Wat is zijn sterkste wapen?
‘Zijn sterke wapens zijn eigenlijk alle slagen die
zich rond de baseline afspelen. Service, forehand en
returns. Maar ik ben van mening dat zijn beste slag de
backhand is.’
En wat zou hij nog kunnen verbeteren?
‘Aanvankelijk lag zijn pijnpunt bij de volley’s. Zeker
omdat hij deze met zijn speelstijl in de single bijna
nooit sloeg. Met coach Marco Kroes heeft hij de
volley van begin af aan steeds verder ontwikkeld.’
Maakt hij op de baan de afspraken of doe jij dat?
‘De tactische afspraken en bevindingen op de
baan komen van mijn kant. Zeker omdat ik al
iets langer in de dubbelwereld zit, vallen mij
dingen sneller op.’
En buiten de baan? Is hij dan degene die zegt:
‘laten we dit of dat eens gaan doen?’
‘Buiten de baan hebben we eigenlijk wel
dezelfde ideeën over hoe een dag in te
vullen. We zijn beide actieve mensen,
blijven niet gauw een hele dag op
de hotelkamer zitten maar willen
ook graag wat van de stad zien.
Hier maken we samen
beslissingen
over.’
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Ken je Matwé zijn politieke voorkeur?
‘Ik weet dat Mat erg into politics is maar ik weet eerlijk
gezegd niet wat zijn politieke voorkeur is en op welke
partij hij heeft gestemd. Ik ben er niet zo in thuis dus
ik ben daarin geen goede gesprekspartner.’
Is hij voor jou een leermeester of maken jullie elkaar
sterker?
‘Ik denk dat we in zekere zin leermeesters voor elkaar
zijn. Op persoonlijk vlak zijn we verschillend. Matwé
is een doener, ik een denker. Hij is natuurlijk wat meer
aanwezig; ik ben wat rustiger. Dus ik denk dat we
daar redelijk veel van elkaar leren en elkaar daardoor
sterker maken.’
Kan hij goed tegen zijn verlies of worstelt hij
daarmee?
‘Dubbel is soms een irritant spelletje omdat je
makkelijk beter kunt zijn maar toch kunt verliezen.
“Normaal” gesproken verlies je elke week wel een keer,
op het veroveren van een titel na, en de ene keer is
dat makkelijker te accepteren dan de andere keer. Dat
geldt ook voor Mat. Over het algemeen kan hij goed
tegen zijn verlies.’
Kan hij goed met toenemende druk omgaan en hoe
uit zich dat?
‘Matwé kan prima met druk omgaan. Komt niet vaak
voor dat hij verstijft. En als hij gespannen is dan
schreeuwt hij gewoon wat harder, ha, ha.’
Welke inbreng van Matwé maakt jullie dubbel zo
verrassend sterk?
‘Zijn opzwepende gedrag en zijn baseline spel in de
wedstrijd maken ons team compleet.’
Vindt hij dat jullie na het ABN AMRO WTT thuishoren
in het Davis Cupteam?
‘Hij vindt dat we qua niveau zeker thuis horen in het
Davis Cupteam. Maar ik denk ook dat hij niet verwacht
opgeroepen te worden.’
Wat zal Matwé beschouwen als het hoogtepunt in
jullie loopbaan tot nu toe?
‘Dat is lastig. Het zal niet onze eerste futurezege
zijn, ha, ha. Ik denk dat hij het winnen van het
ATP-toernooi van Sydney dit jaar als hoogtepunt
beschouwt. Zeker als je kijkt naar de teams die
we verslagen hebben. Het behalen van de finale in
Rotterdam is een hele goede tweede, denk ik. Maar het
kan ook andersom zijn!’
Tenslotte, wat is de prettigste karaktertrek van
jouw dubbelpartner op en buiten de baan?
‘Op de baan is hij gehoorzaam en strijdlustig. Naast
de baan is hij intelligent en zelfverzekerd.’ l
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