Richard Krajicek (41)
haalde als proftennisser de vierde
plaats op de wereldranglijst. In
2003 stopte hij, gedwongen door
blessures, met professioneel
tennis. In 2005 verscheen zijn
boek Harde ballen, over zijn topduels en tegenspelers. Sinds 2004
is Krajicek directeur van het ABN
AMRO World Tennis Tournament,
dat dit jaar zijn veertigste editie
viert. In 2010 schreef hij de sportparagraaf voor het verkiezingsprogramma van de VVD. Hij is
getrouwd met model en schrijfster
Daphne Deckers en heeft met
haar twee kinderen. Tennisster
Michaëlla Krajicek is zijn halfzusje.
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Richard Krajicek

‘Ik heb me met mijn

jeugd

verzoend’
Jaren was tennis zijn
leven. Tot hij grote
liefde Daphne Deckers
tegenkwam. Zij liet hem
zien dat er nog veel meer
is in de wereld. “Daphne
heeft me letterlijk en
figuurlijk ontwikkeld.”
Tekst Marlies Kieft | Foto’s Mariël Kolmschot | Visagie Petra Neumann
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‘Ik ken niemand
met zoveel
zelfspot als mijn
vader, behalve
over tennis.’
‘Vroeger stond ik elke dag te ten-

nissen. Ik begon op mijn 3de, met een afgezaagd
racket van mijn vader. Vanaf mijn 6de stond ik
altijd op de baan, zelfs met gips om mijn been. Mijn
jeugd heeft in het teken gestaan van tennis. Dat
heeft stress en pijn opgeleverd, bij mij en bij mijn
ouders. In het begin was ik enthousiast en vond ik
alles leuk, daarna werd ik door mijn vader gepusht
en toen was ik zover dat het weer een innerlijk
verlangen werd. Daphne heeft weleens gezegd: ‘Tot
je 7de lachte je op alle foto’s, daarna niet meer.’
Een wedstrijd verliezen vond ik moeilijk, vaak
moest ik huilen of werd ik boos. In de puberteit
lukte het tennissen een tijd niet goed. Dat had ook
te maken met de slechte relatie van mijn ouders.
De ruzies liepen soms zo hoog op dat de politie
langskwam. Gelukkig hadden mijn vijf jaar oudere
zus Lenka en ik steun aan elkaar, we zaten in hetzelfde schuitje. Nu praten we er soms nog over en
kunnen we er meestal om lachen.
Mijn ouders waren vluchtelingen uit Tsjechië.
Allebei waren ze boos op de Russen en op het
communisme. Ze vonden het erg dat ze hun geliefde
vaderland moesten verlaten en hadden heimwee.
Mijn moeder heeft zich erbij neergelegd en er in
Nederland het beste van gemaakt, mijn vader bleef
terug willen naar zijn land. Allebei omarmden ze
het feit dat je in Nederland je ambitie kon nastreven en beloond werd voor het verwezenlijken van
je dromen. Daarbij verweet mijn vader zijn eigen
ouders dat ze hem nooit genoeg gepusht hebben
in het sporten. Dat verklaart waarom hij zich zo op
mijn tennistalent heeft gestort. ‘Pijn in je knie? Ik

zie niks, er is geen wond, ga maar spelen.’ Nederlanders keken soms misprijzend toe, er werd zelfs
weleens met de Kinderbescherming gedreigd.
Toch heb ik vaak de slappe lach met hem gehad.
Ik ken niemand met zoveel zelfspot als mijn vader,
behalve als het om tennis ging.
Na de scheiding vertrok hij uit mijn leven. Het gaf
rust, maar ik miste hem ook. Hoewel ik een tijd
slechter speelde, is mijn moeder altijd in mij blijven geloven. Dat is heel belangrijk geweest in het
maken van de keuze voor professioneel tennis.
Mijn tennisleven bestond ook uit veel plezier en
reisjes. Zeker als je beginnend prof bent, lijkt het
wel een beetje op het studentenleven. Slapen in
jeugdherbergen, contact met leeftijdgenoten. Toen
ik begin 20 was, ontmoette ik Daphne, een van de
weinigen in mijn omgeving die niets met tennis te
maken hadden. Ze heeft mij letterlijk en figuurlijk
ontwikkeld. En geholpen met het afpellen van de
laag ‘gekwetste jeugd’ om me heen.
In die periode lag ik veel wakker van het feit dat
ik ooit dood zou gaan. Als kind had ik dat al. Het
idee dat alles voorbij zou zijn wat je had gedaan.
En al vond ik het leven lang niet altijd leuk, de
gedachte aan die oneindig lange dood vloog me
wel aan. Van Daphne kreeg ik toen een eenvoudig
stripboekje over zenboeddhisme. Dat kwam er
kort gezegd op neer dat je niet kunt weten wat er
in de toekomst gebeurt. En als je dat niet weet,
waarom zou je je er dan druk over maken? Het
enige wat je kunt doen, is in het nu leven en proberen een zo goed mogelijk persoon te zijn. Die
filosofie kwam heel erg binnen. Als profsporter
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Wat ik echt jammer vind, is dat ik geen ouderlijk
huis meer heb.

Nu

‘De meeste
mensen gaan
met pensioen
als ze 65 zijn, ik
was begin 30.’
ben je altijd bezig met wórden. Je krijgt het gevoel
dat je zo goed bent als je laatste overwinning, dat
je alleen populair bent als je wint. In het zenboeddhisme gaat het ook om het zíjn. Dat gaf me
rust. Ik weet niet of dit go with the flow-gevoel
heeft bijgedragen aan het winnen van Wimbledon
in 1996. Ik stond bepaald niet als een zenboeddhist
op de baan, ik wilde maar één ding: winnen.
Wimbledon gaf me het gevoel dat ik mijn jeugd had
teruggewonnen. Al die opoffering bleek niet voor
niets te zijn geweest. Ik vraag me nog weleens af
wat er was gebeurd als ik niet succesvol was geworden. Was ik dan rancuneuzer geweest ten opzichte
van mijn jeugd?
Ik heb me met vroeger verzoend. Niet alles was fantastisch. Maar dingen die je raken, vormen je ook.
Het enige van toen dat ik nog steeds heel erg vind,
is de slechte relatie tussen mijn ouders – al hebben
ze altijd laten merken dat het niet onze schuld was.
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wil mijn 12-jarige zoon Alec ook proftennisser worden. Emma van 14 vindt hockey leuker. Maar Alec is fanatiek en wordt steeds beter. Hij
is vijfde op de Nederlandse tennisranglijst tot en
met 12 jaar. Hij heeft een coach, dat ben ik niet. Ik
ben zijn vader. Ik kom af en toe kijken bij wedstrijden. Als ik iets zie waaraan hij zou kunnen werken,
zeg ik dat tegen zijn coach, niet tegen hem. Ongeveer twee jaar geleden verloor Alec onnodig een
wedstrijd. Ik merkte dat ik van binnen boos werd en
wist dat het een kwestie van tijd zou zijn voor ik die
emotie ook naar Alec zou gaan ventileren . Meteen
heb ik zijn coach gebeld en gezegd: ‘Ik kom een tijdje
niet, want ik merk dat ik er niet goed mee omga.’
Na een half jaar had ik genoeg afstand en nu kijk ik
weer gewoon. Soms vraag ik me af: moet ik niet wat
harder zijn, ontneem ik hem geen kans om goed te
worden door zo’n afstand te houden? Maar hij gaat
fluitend naar les… Ik wil dat hij dat plezier behoudt,
maar ik wil ook dat hij zijn best doet. Laatst was hij
ziek en deed toch mee aan een wedstrijd. Hij won.
Ik probeerde daaruit een les mee te geven: ‘Je was
ziek, maar won toch. Soms moet je gewoon doorgaan.’ Pijn vormt je mentaal als topsporter. Maar
als hij een blessure heeft, wil ik dat die eerst helemaal is genezen.
Ik herken de teleurstelling in zijn ogen als hij verliest; dan moet hij even weglopen. Maar of hij nu
prof wordt of niet, wat me het meest waard is, is
dat we als hij 20 is nog steeds een goede vaderzoonrelatie hebben.
Toen ik door mijn blessures met proftennis moest
stoppen, heb ik een paar heel zware maanden
gehad. De meeste mensen gaan met pensioen als ze
65 zijn, ik was begin 30 en afgezien van mijn blessures in de kracht van mijn leven. In dat beruchte
zwarte gat heb ik echt wel gezeten. Ik vroeg me
af of ik ooit nog ergens heel goed in zou worden.
Op een nacht had ik genoeg van mijn zwartgalligheid. Ik dacht: kijk eens naar wat je allemaal hebt.
Soms moet je jezelf bij je kraag grijpen. Ik kreeg
bovendien de kans om toernooidirecteur te worden
en zo toch heel dicht bij het tennis te blijven.
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‘Mijn kinderen
gun ik het
ouderlijk huis
dat ik zelf niet
meer heb.’
Mijn nieuwe baan was het eerste jaar wel wennen. Ik was gewend aan de spanning en kick om
voor 15.000 mensen te spelen. Als je verloren had,
kon je uithuilen en naar het volgende toernooi toe
werken. Dit vraagt om een langere adem. Ik werk
maanden naar een toernooi toe en ben er dan constant mee bezig of alles wel goed gaat.
Het zenboeddhisme helpt me nog steeds om meer
ontspannen in het leven te staan. Ik ben niet
verlicht en ga me ook niet ontdoen van aardse
bezittingen. Ik vind het fijn om mijn toekomst
financieel zeker te stellen. Maar het dwangmatig
doelen najagen is er een beetje vanaf. Als je dat
kunt loslaten, zie je dat er ook vaak dingen gewoon
op je pad komen.

Straks,

in de nabije toekomst, wil ik dit
werk blijven doen. Rafael Nadal vroeg me in 2011
om de baas te worden van de ATP, de internationale
spelersvakbond. Ik heb meegedaan in de race, maar
kwam één stem te kort. Dat vond ik even jammer.
Maar ik realiseerde me al snel dat ik de mooiste
baan heb die er is. Als ik nu weer gevraagd zou
worden voor die baan bij de ATP, vraag ik
wo
me af of ik weer zou meedingen. Ik zou er
m
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veel voor moeten reizen. Daardoor kan ik minder
bij mijn gezin zijn, terwijl Emma en Alec me
op deze leeftijd nodig hebben. Ik hoop mijn
kinderen te kunnen helpen klaarmaken voor het
leven. Ze niet te pushen, maar te stimuleren en
faciliteren. Een verre toekomstwens is dat zij
later wel een ouderlijk huis hebben om naar terug
te keren. Dat hun ouders gewoon nog bij elkaar
zijn en ze zelfs hun eigen kamer nog hebben, het
liefst in het huis waar we nu wonen.
Mijn vroegere preoccupatie met de dood heb
ik eigenlijk niet meer. Ik doe er wel veel aan
om gezond oud te worden. Elke ochtend sport
ik zeker een uur. Het fysieke aspect van ouder
worden vind ik vervelend. Ik heb een paar weken
geleden een seniorentoernooi gespeeld en mijn
knie is nog steeds opgezwollen. Herstellen gaat
langzamer. Ik ben daarna onmiddellijk gaan afvallen, want ik had ook de grens van de honderd
kilo overschreden. Daar werd ik gek van. Dat ik
grijs aan het worden ben, vind ik niet zo erg. Al
noemde Daphne me laatst wel een dakduif.
Sport zal me altijd aan het hart blijven gaan. Ik
pleit voor een ministerie van Sport. En ja, als dat
er ooit is, zou ik daar best willen werken.
Later, als ik er niet meer ben, zou ik herinnerd
willen worden als iemand die met de Richard
Krajicek Foundation een steentje heeft bijgedragen aan de maatschappij. Die kinderen in
achterstandswijken kansen heeft gegeven aan
sport te doen.
Ik hoop dat mijn kinderen aan mij zullen
terugdenken als een goede vader met wie je kon
lachen. En Daphne? Met haar wil ik heel oud
worden. Ik wil niet dat wij aan elkaar hoeven
terug te denken.”

Gratis
G
ra naar de kwartﬁnale van het ABN AMRO World Tennis Tournament?

Roger Federer en Jo-Wilfried
Tsonga zijn de twee topfavorieten
op het ABN AMRO World Tennis
Tournament in Ahoy Rotterdam, dat
plaatsvindt van 11 t/m 17 februari.
Kaartverkoop: T 0900-300 12 50
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(€0,45 pm) of www.abnamrowtt.nl
We verloten 5x 2 kaartjes voor de
kwartﬁnales op donderdagmiddag
14 februari vanaf 13.30 uur. Kans
maken? Stuur vóór 4 februari

een kaartje met uw naam, adres
en telefoonnummer naar Plus
Magazine, Postbus 44, 3740 AA
Baarn o.v.v. ‘Rotterdam Tennis’.
U hoort uiterlijk 8 februari of u
gewonnen hebt.
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