Column Jon: Twijfels over Rafa
De kans is bijzonder klein dat Rafa Nadal tijdens zijn Zuid-Amerikaanse trip ten prooi zal vallen
aan het zikavirus. De medische wetenschap uit vooralsnog sterke vermoedens over de gevolgen
van de overbrenging van het virus door een bijzondere mug, maar beschikt niet over concrete
bewijzen.
Nee, de gevaren schuilen voor de immer strijdlustige Spanjaard meer in de rivalen op de baan.
Meer dan ooit het geval was, lijkt het.
Komt het nog goed met de man, die nog geen twee, drie jaar geleden op zijn favoriete gravel de
ene na de andere tegenstander schijnbaar moeiteloos oprolde? Nu kent hij – naar eigen zeggen
honderd procent fit – een valste seizoenstart. Na een ongenadige aframmeling door Novak
Djokovic in Doha bleek zijn landgenoot Fernando Verdasco al in de eerste ronde van de
Australian Open te sterk.
Maar wat Nadal meer zorgen moet baren is zijn nederlaag afgelopen week tegen Dominic Thiem
bij het gravelevenement in Buenos Aires. De weg naar de halve finale verliep al niet soepel en
tegen de talentvolle Oostenrijker ging het na felle strijd mis.
De 14-voudig Grand Slamkampioen blijft de wereld inkijken met ongebreideld optimisme, maar
onderhuids zal toch langzamerhand een bepaalde mate van paniek en onzekerheid zijn ontstaan.

Overtuiging en uitstraling lijken steeds meer plaats te maken voor kwetsbaarheid. Zijn spel is
vooral gebaseerd op ongeëvenaard loopvermogen en oneindige slagenwisselingen, waarbij de
service nooit zijn sterkste kant is geweest.
Juist aan loopvermogen en snelheid lijkt hij na de vele tropenjaren op de baan te hebben ingeboet.
Daarmee is de angel uit zijn spel en verdwijnt ook zijn aureool als koning van het gravel in rap
tempo.
Het is dan ook niet aannemelijk, dat Nadal zich nog kan gaan opwerpen als dé man, die Djokovic
het vuur na aan de schenen zal leggen. Zelfs niet op gravel. De liefhebbers van de vechtjas van
Mallorca - en dat zijn er meer dan terecht heel veel - zullen daar ongetwijfeld andere ideeën over
hebben. De tijd zal het leren.

