Column Jon: Het effect van Haarhuis
Het blijft merkwaardig dat zowel Kiki Bertens als Richel Hogenkamp in toernooien niet het
niveau haalt dat het duo in de Fed Cup wel aan de dag kan leggen. Hoe groots en
verbazingwekkend hun successen in de landenwedstrijd ook zijn, eenmaal individueel op pad
kunnen zij die weg beiden vooralsnog niet continueren.
Vooraf aan het ‘Mirakel van Moskou’ wilde het onder de bezielende leiding van coach Raemon
Sluiter ook al niet vlotten; erna werd die lijn doorgetrokken en dat is op zijn minst curieus te
noemen.
Over welke eigenschappen beschikt Fed Cupcaptain Paul Haarhuis waardoor hij kennelijk de
gevoelige snaar weet te raken? Hoe motiveert hij zijn speelsters, waardoor die juist dan laten zien
wat ze allemaal in huis hebben? Wat is het effect van de vroegere Brabantse dubbelspecialist op
de Nederlandse speelsters?
Acht keer winst op rij en een plaats in de halve finales van dit evenement zijn geen
toevalligheden meer. Er zijn uiteraard altijd omstandigheden aan te wijzen om de successen te
bagatelliseren, maar die vlieger gaat al even niet meer op. De tijd dat Oranje in de Fed Cup voor
de tegenstander een welkome loting was, is voorbij. Dat beseft ook de volgende tegenstander,
Frankrijk.
Daarom is het bijna een contradictio in terminis, dat de op papier Franse nummer vier Pauline
Parmentier in de kwalificaties voor een WTA-toernooi in Mexico (Monterrey) te machtig is
gebleken voor zowel Bertens als Hogenkamp. Het valt niet te rijmen, net zoals koud vuur of

vloeibaar ijs eigenlijk niet kunnen. Parmentier heeft dit seizoen zegge en schrijve zonder succes
twee partijtjes op WTA-niveau gespeeld en was verder veroordeeld tot de kwalificaties.
Je mag daaruit niet meteen de conclusie trekken dat Sluiter zijn werk niet goed zou doen. Ook
voor zijn aantreden als coach wilde het in het WTA-circuit niet echt lukken met beide dames. De
Rotterdammer kennende zal ook hij geregeld niet begrijpend toezien en constateren dat het
trainingsniveau niet tot uitdrukking komt in de partijen.
Toch krijg ik sterk de indruk dat het kwartje binnenkort voor beiden gaat vallen, want vooral
Bertens heeft meer in haar mars dan de voor haar doen bescheiden 111de positie op de
wereldranglijst.
Het zou mij ook niet verbazen als in Fed Cupverband half april de Franse dames van Nederland
een draai om de oren krijgen. Hoe mag Joost weten. Of in dit geval liever: hoe mag Paul weten…

