Miliaan Niesten, alleen rond de wereld

EINDHOVEN - In Spanje verdiende hij de eerste twee. 'Israël' leverde er zeven op, 'Mexico' tien. In twee
maanden tijd ging tennisser Miliaan Niesten (21) door deze punten van 'geen ranking' naar plaats 798 op de
wereldranglijst. De komende weken vervolgt de Eindhovenaar zijn puntenjacht in Japan en Maleisië.
Niesten, tennisser van ETV Volley, leeft nu het leven van zoveel jonge tennisprofs. Reizend van continent
naar continent, van het ene naar het andere futuretoernooi. Geld is er nauwelijks te verdienen ("Ik kan er
mijn eten en drinken nog niet van betalen"), wel punten. Hoe hoger op de ranglijst, hoe gemakkelijker hij
wordt toegelaten tot toernooien. In het eerste jaar kan hij geen punten verliezen, dus het is vergaren
geblazen. Niesten is veelal op zichzelf aangewezen. "Ik moet alles zelf regelen: inschrijving voor
toernooien, vluchten en hotels boeken, zorgen voor eten en de was." Soms gaat er een collega-tennisser
mee of zelfs een coach. Bij de huidige trip zijn dat Jesse Hutu-Galung en trainer Willam-Jan van Hulst.
Altijd een coach meenemen is niet te doen voor Niesten, die alles zelf moet betalen. Investeren in de
toekomst heet dat. "Maar voor mijn moeder (zijn belangrijkste geldschieter tot nu toe) is het niet meer te
betalen. Daarom ben ik bezig met een sponsorplan 'Vrienden van Miliaan'. Als tegenprestatie voor de
financiële bijdrages ga ik clinics geven, krijgen de sponsors reclame-uitingen op mijn website en nodig ik ze
uit voor tenniswedstrijden." Per jaar heeft hij zo'n 35.000 euro nodig. De Eindhovenaar hoopt in de zomer
rond plaats 500 te staan. "Dat is haalbaar voor mijn gevoel. Je moet een realistisch doel hebben, dat tegelijk
een uitdaging biedt. De lat te hoog leggen gaat tegen je werken." Bij futuretoernooien staan jongens vanaf
plek 350 op de wereldranglijst te tennissen. Het bereiken van de tweede ronde (na kwalificatie) levert daar
punten op. "Op futureniveau heb ik tegen iedereen kans." Bij challengertoernooien staan de jongens vanaf
plaats 100. Kwalificeren is daar al punten halen. In Japan speelt hij voor het eerst twee challengers: " Om
vooruit te gaan is dat een goede stap." Hij heeft naar eigen zeggen al veel progressie gemaakt: "Mijn
basisniveau is een stuk hoger. En mentaal ben ik vooruit gegaan. Op dat gebied ben ik sterker dan de
meeste andere spelers. Mijn service moet efficiënter worden. Ik haal geen 200 kilometer per uur, maar ik
moet wel dominant zijn als ik de opslag heb." Het lijkt een eenzaam bestaan, alleen in een hotelkamer of op
een tennisbaan, ver van huis. "Ik kan er goed mee omgaan. Ik ben daar voor het tennis. Buiten de
wedstrijden moet ik trainen en goed eten. Alles buiten de baan draagt bij aan de prestatie op de baan."

