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Voor sportminnend Nederland was 7 juli 1996 een his-
torische dag. Op deze dag zat het hele land massaal
voor de televisie en zag ‘onze’ Richard Krajicek als eer-
ste Nederlander ooit de Wimbledontitel winnen. In een
saaie wedstrijd versloeg hij de Amerikaan Malivai
Washington in drie sets. Krajicek zakte door zijn
knieën en besefte het direct: ‘Dit is mijn ultieme
triomf.’ Wimbledon is voor een tennisser wat de
Champions League is voor een voetballer. Na drie ver-
loren finales verklaarde de Kroaat Goran Ivanisevic al
zijn titels te willen inruilen voor die ene overwinning
aan de Church Road in Londen. In 2001 pakte hij als
ongeplaatste speler alsnog deze titel, door in een
legendarische finale Patrick Rafter te verslaan. 

Traditie op gras
Wat maakt Wimbledon zo bijzonder in vergelijking tot
de Grand Slams van Melbourne, Parijs en New York?
Om te beginnen is Wimbledon het enige Grand Slam-
toernooi waar nog op gras wordt gespeeld. De andere
toernooien vinden plaats op gravel of hardcourt.
Grastennis vraagt om een andere techniek. De bal stuit
minder hoog op en de rally’s zijn korter. Daardoor
wordt het tennis sneller, minder voorspelbaar en leuker

om naar te kijken. De aanvallende speler is met ser-
vice-volley altijd in het voordeel. Al vanaf het eerste
jaar, in 1877, werd op Wimbledon op gras gespeeld,
waarmee een traditie was geboren. Inmiddels kent het
toernooi meerdere tradities. Spelers moeten bijvoor-
beeld verplicht in het wit aantreden. Fleurige outfits
zijn uit den boze ondanks de druk van commerciële
kledingmerken. En uit respect voor de koninklijke
familie moet iedere speler bij het betreden van het
Center Court een hoffelijk knikje (mannen) of buiging
(vrouwen) maken richting de ‘Royal Box’.
Tegenwoordig hoeft dat alleen nog als er ook daadwer-
kelijk iemand zit. Bij de finales is dat altijd het geval,
omdat de hertog en hertogin van Kent traditioneel de
prijzen uitreiken. Het publiek heeft ook tradities.
Tussen de wedstrijden door verorberen de toeschou-
wers 27.000 kilo aardbeien met 7.000 liter slagroom.
En dat wordt weggespoeld met 10.000 flessen cham-
pagne. 

Play suspended
In totaal telt het tennispark van Wimbledon 19 tennis-
banen, ‘Courts’ genoemd. De belangrijkste wedstrijden
worden op het Center Court gespeeld. ∆
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Aardbeien met slagroom en heilig gras

R E P O R T A G E

Wimbledon

The place to be voor tennisliefhebbers is deze zomer zon-
der twijfel Wimbledon. Op het heilige gras wordt in twee
weken het meest aansprekende Grand Slam-toernooi ter
wereld gespeeld. De titel in Londen levert de winnaar
1 miljoen euro, het exclusieve lidmaatschap van de All
Engeland Tennis Club en vooral eeuwige roem op.

Prinses Michael van Kent met haar kinderen

Het verniewde Center Court



Court nr. 2 wordt in de volksmond ‘the graveyard’ (het
kerkhof) genoemd. Talloze geplaatste spelers verloren
op deze baan van onbeduidende en lager gekwalifi-
ceerde spelers. Het Center Court is vorig jaar ver-
bouwd en beschikt nu over een uitschuifbaar dak.
Hierdoor is het mogelijk op deze baan door te blijven
spelen als het regent. Hemelwater is de traditionele
spelbreker van Wimbledon. Bij regen moet de scheids-
rechter de wedstrijd vanwege de gladheid onmiddellijk
onderbreken (play suspended) en verschijnen er groene
zeilen over de baan. In 2007 kende Wimbledon een
recordaantal van 143, soms ellenlange, regenonderbre-
kingen. Toch blijft het toernooi razend populair bij de
toeschouwers. Dagelijks kunnen 35.000 mensen op het
park terecht maar het is uiterst lastig om tickets te
bemachtigen. 

De helden 
Behalve tradities kent Wimbledon natuurlijk ook hel-
den en heldinnen. Wie herinnert zich niet Boris ‘boem-
boem’ Becker, die als onbekende 17-jarige met de titel
aan de haal ging? De Amerikaan Pete Sampras heeft
met 7 titels het record in handen. Martina Navratilova

deed het bij de dames nog beter met 9 overwinningen.
Nederlandse successen zijn spaarzaam. ‘King Richard’
won, maar verder bereikte alleen Betty Stöve (1977) de
finale en Tom Okker (1978) en Richard Krajicek
(1998) nog de halve finale. In het dubbelspel wonnen
Paul Haarhuis en Jacco Eltingh in 1998. Vorig jaar was
het de Spanjaard Rafael Nadal die voor het eerst
Wimbledon won. In een bloedstollende finale kreeg hij
na 4 uur en 46 minuten, de langste finale ooit, de
Zwitser Roger Federer op de knieën. De 22-jarige
Nadal kon niet bevatten dat hij de vijfvoudige
Wimbledon kampioen had verslagen: ‘Het is onbe-
schrijfelijk hoe ik me nu voel’, zei hij. Bij de dames
won Venus Williams voor de vijfde keer de titel. In een
zusterstrijd versloeg ze Serena met 7-5 en 6-4. Dit sei-
zoen presteert Nadal wederom geweldig en is hij de
grote favoriet. Federer speelt wisselvallig, maar toch
twijfelt niemand eraan dat beide heren elkaar in de
finale weer zullen ontmoeten. Nederlands succes valt
er dit jaar (nog) niet te verwachten. Alleen de talent-
volle Aranxta Rus en Michaëlla Krajicek kunnen in de
toekomst de top bereiken. Maar dit jaar zijn ze nog te
licht om serieus om de hoofdprijs te kunnen strijden. n
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King Richard Venus Williams

Paul Haarhuis & Jacco Eltingh

Pete Sampras Martina Navratilova

Roger Federer & Rafael Nadal


