
Tijdens dit interview met Robin Haase in het restaurant van NTC de Kegel 

Amstelveen kwamen veel kinderen en ouders om een foto met Robin en zijn 

handtekening vragen. Het typeert de status van Haase, al jarenlang het boegbeeld 

van het Nederlandse mannentennis. Frans Poel, manager van NTC de Kegel 

Amstelveen doet voor een keer de pet van een journalist op.  

Eigenlijk zou hij gisteren een seintje geven als hij hiervoor tijd had en kwam 

vandaag mijn kantoor binnen met .. Sorry Frans, helemaal vergeten. Maar je kan 

me gewoon stalken hoor dan haha. Afspraak is afspraak . Anders nu even doen? . 

Haase is relaxed, zit goed in zijn vel en nam ruim de tijd voor dit gesprek, ook al was 

het niet lang voordat hij zijn eerste ronde van de NK ging spelen. 

Door de situatie rond Corona heb je een tijd niet kunnen trainen. 

Hoe is dat bevallen? En wat heb je zoal gedaan? 

De eerste drie weken heb ik vooral andere mensen geholpen die echt last hadden 

van de coronacrisis. Op veel verschillende vlakken heb ik ze bijgestaan. Vervolgens 

heb ik tijd voor mijzelf gemaakt. Lekker relaxen, puzzelen, boeken lezen. Heerlijk.  

Ook ben ik bezig geweest met wat projecten en heb ik wat nagedacht over een 

leven na mijn tenniscarrière.  

Een beetje journalist vraagt dan natuurlijk door  

Haha.. ok dan  Ik weet wel zeker dat ik na mijn actieve carrière in het tennis actief 

blijf. Het lijkt me leuk om met projecten bezig te zijn, die het tennis nog 

aantrekkelijker maken. Van een ultimate tennis tot aan andere nieuwe ideeën.  

En per wanneer ging je weer trainen?  

Na een week of 10 ben ik weer begonnen met trainen.  

Tussendoor heb ik namelijk ook een aantal injecties in mijn knie gekregen, want ik 

had echt te veel last het afgelopen jaar. Daar was deze periode geschikt voor.  

Inmiddels ben je weer vol in training. Hoe sta je er voor? 

Ik voel me fit. De injecties hebben goed geholpen. Ik heb eigenlijk geen pijn en kan 

mij beter bewegen. Het blijft natuurlijk qua toernooien wel een rare en onzekere tijd.  

Normaal werk je naar een toernooi of toernooicyclus toe. Nu weet je niet eens zeker 

of het überhaupt zal doorgaan. Dat kan zomaar vlak voor de start veranderen.  

Een normaal leven waarin je van toernooi naar toernooi gaat lijkt nog heel ver weg. 

Daar heb ik het ook met andere spelers over. Iedereen vindt het een super lastige 

fase.   

Wat zou een NK buiten titel voor jou betekenen?  

Het is altijd leuk een toernooi te winnen. Zeker een NK Tennis buiten, want die heb 

ik nog nooit gewonnen. Wel een aantal keren de NK indoor.  

Aan de ene kant is dat een beetje gek, maar aan de andere kant weer niet omdat 

er jarenlang geen NK buiten was en ik vaak op reis was.  

Wel vind ik dat er meer waarde gehecht moet worden aan de nationale A-

toernooien. Zo ben ik ook begonnen. Nu gaan de talenten gelijk de internationale 

Futures in. Maar er is niets mis met het spelen van A-toernooien.  

 

 

 

 



Mocht je de finale van het NK halen, dan wordt deze in best of five sets gespeeld? 

Wat vind je daarvan?  

Ik vind het spelen van een best of five heel leuk. Ik begrijp dat het tennis wat 

attractiever moet worden met ook niet al te lange wedstrijden. Maar op sommige 

toernooien hoort het er echt bij. Zoals op de Grand Slams. De vibe, de spanning, de 

vele gespeelde nostalgische wedstrijden  Je speelt dan nog meer naar een soort 

climax toe. Best of five spelen is gewoon gaaf.  

Train en verblijf je graag op NTC de Kegel Amstelveen? 

Een centrum waar selecties trainen heeft altijd iets speciaals. Ik weet nog goed dat 

ik met Jong Oranje mocht meedoen. Voelde heel speciaal. Nog steeds heb ik dat.  

Daarbij zijn de faciliteiten top, ziet het er prachtig uit en is er een goede vibe hier . 

Niet om lullig te doen, maar ik zou het nog cooler hebben gevonden als het nog 

groter opgezet zou zijn. Dat hier ook Davis Cup wedstrijden gespeeld zou kunnen 

worden. Ik begrijp ook tegelijk dat dit niet te realiseren was. Maar ik had dat echt 

ideaal gevonden, omdat de locatie zich er verder wel voor leent.  

Heb jij een bucketlist ? Welke dingen staan daar sowieso op? 

Grappige vraag. Ik heb de film toevallig onlangs met mijn vriendin gekeken omdat 

zij hem nog niet had gezien. Heerlijke film en zo goed gespeeld.  

Voor mijzelf.. ik heb meer een paar dromen dan een lijst waarbij je eventueel 

teleurgesteld of gefrustreerd kan raken als het er nooit van komt.  

Zo lijkt het mij geweldig om ooit mijn eigen huis te (laten) bouwen. Om de een of 

andere reden wil ik ook wel een keer naar Las Vegas. Gewoon met een bepaald 

budget lekker losgaan in een casino. Ik ben eigenlijk geen gokker maar een keer 

daar een echte gokavond wil ik wel een keer meemaken.  

En op gebied van tennis? 

Een keer een toernooi op een andere ondergrond dan op gravel winnen.  

Deze droom komt waarschijnlijk niet uit en dat zou ook ok zijn.   

Het Master Series toernooi in Montreal in 2017 waarin je in de halve finale serieuze 

kansen had tegen Roger Federer is wat mij betreft je beste toernooi geweest. 

Met overwinningen op veel topspelers. Deel je deze mening? Of telt dat niet als je 

het toernooi niet wint. 

Goeie vraag.. Weet je.. Spelers in verschillende tijdperken zijn moeilijk te 

vergelijken, maar voor Sjeng Schalken bijvoorbeeld, heb ik altijd veel respect 

gehad. Maar zelfs hij heeft nooit een halve finale van een Master Series toernooi 

gehaald. Sterker nog, in totaal hebben maar 3 Nederlanders dat bereikt. 

Ik ben erg trots op dit resultaat en ben het dus eigenlijk wel met je eens dat dit tot 

nu toe mijn beste toernooi was.  

 

 

 

 

 

 



Je hebt al jaren een succesvolle samenwerking met coach Raymond Knaap. 

Wat is het belangrijkste dat hij heeft bijgebracht? 

Een van de belangrijkste dingen waar Raymond mij bij heeft geholpen is het 

loslaten van verkeerde overtuigingen. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat ik vaak 

bij een vroege break tegen snel zoiets had van.. Nou daar gaat de set. Daar ga ik 

nu veel beter mee om. Het komt omdat je zo graag een goede start wilt hebben 

dat je soms verkeerd gaat denken.  

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om nog een aantal jaren als tennisprof door 

te willen gaan? 

Het belangrijkste is dat ik zonder pijn kan spelen en plezier en passie houdt in het 

reizen en spelen van wedstrijden. Ook wil ik financieel niet te veel gaan inleveren.  

Ik maak natuurlijk veel kosten.  

Vertel drie dingen over jezelf waarvan er 1 niet waar is. De lezer moet raden welke 

niet waar is. .. Welke niet waar is delen wij binnenkort met de lezers.  

Haha, vooruit dan maar.. 

1. Ik heb in mijn leven nog nooit een auto voor mijzelf gekocht 

2. Ik heb nog nooit iets in mijn lichaam gebroken 

3. Ik ben nog nooit gevallen met snowboarden of skiën.  

Wat is de meest originele of grappige vraag die je ooit hebt gehad? 

 

Ik weet niet zo snel een specifieke vraag, maar persconferenties met kinderen vind 

ik het leukst. De vragen die je dan krijgt zijn vaak origineler.  

Viel dit interview hier onder? 

Haha, deels wel ja!  

 

Even later op de dag won Haase zijn eerste ronde partij van Alban Meuffels met 6-3 

en 7-5. Op naar de climax! 

 

Robin Haase is bij de NK als eerste geplaatst en hoopt de finale op zaterdag te 

halen, waarin wordt gepeeld om 3 gewonnen sets.  

 


