MET EEN LEEUWENHART
OP WEG NAAR DE TOP
Tallon Griekspoor heeft een doel. De geboren Haarlemmer wil zich tussen de beste tennissers ter wereld knokken.
Daarbij wordt hij geholpen door het NextGen Lions tennisprogramma van Peugeot Nederland. ‘Ik heb grote
stappen gezet en voel me sterker en ﬁtter dan ooit.’
Door: Guus Peters

A

ls Tallon Griekspoor op een denkbeeldige ladder gaat staan,
zou hij de hoogste trede kunnen zien. Maar juist de laatste
stap naar die hoogste trede is de moeilijkste, weet de
22-jarige tennisser. ‘Die bereik je alleen als je bereid bent elke dag het
beste uit jezelf te halen, op je bek durft te gaan, weer opstaat en lessen
trekt uit de fouten die je hebt gemaakt.’
Als de huidige nummer 201 op de wereldranglijst heeft Griekspoor
een doel: hij wil zich tussen de beste honderd tennissers van de wereld
spelen. Daarbij gaat het er niet alleen om wie de beste backhand of
forehand heeft. De geboren Haarlemmer weet dat het complete
plaatje moet kloppen. Zowel op fysiek, technisch als mentaal vlak.
‘Daarvoor moet alles wijken.’

ontwikkeld: NextGen Lions. Met het programma biedt het
aanstormend tennistalent in Nederland handvatten om de top
te bereiken.
Met Griekspoor, Botic van de Zandschulp (23), Tim van Rijthoven (22) en
Ryan Nijboer (19) is het portfolio van talentvolle Nederlandse tennissers
goed gevuld. Ook is de 32-jarige Robin Haase aan het programma
verbonden. Als onbetwiste nummer één van Nederland behoort hij de
laatste jaren tot de top 50 beste spelers ter wereld. Hij dient als mentor
voor de nieuwe generatie en zorgt voor mentale ondersteuning.
Griekspoor: ‘Robin staat op een plek waar ik naartoe wil. Hij kan mij van
advies voorzien. Kleine tips kunnen al het verschil maken. Laatst nog

Bij het nastreven van zijn doelen krijgt Griekspoor steun van
Peugeot Nederland. Als Ambassadeur van de nieuwe Nederlandse

heeft hij mij geadviseerd om mijn fysieke trainingen aan te passen omdat
ik vaak met blessures kampte. Op aanraden van hem ben ik mijn fysieke
training bij iemand anders gaan doen. Sindsdien heb ik grote stappen

tennisgeneratie heeft Peugeot Nederland een uniek programma

gezet en voel ik me sterker en fitter dan ooit.’

Griekspoor wist als kleine jongen al dat hij tennisser van beroep wilde
worden. Met twee broers (vijf jaar ouder) die ook tennisten, werd hij
al vroeg aangestoken met het virus. Terwijl zijn broers toernooien

Stan Wawrinka. Dit jaar stuntte hij opnieuw in Rotterdam door Karen
Khachanov, de nummer elf van de wereld, te verslaan. Daarnaast
won hij vorig jaar in Finland voor het eerst een toernooi in het

speelden, liep hij met een racket in zijn hand op de club op zoek naar
ballen. Niet veel later legde vader Griekspoor thuis een tennisbaan aan
voor zijn drie zoons.

challengercircuit. ‘Het is nu zaak om constanter te worden’, zegt
Griekspoor zelfbewust. ‘Hoe je dat doet? Door elke keer het maximale
uit je trainingen te halen. Het mag niet zo zijn dat ik aan het einde van

“Het mag niet zo zijn dat ik aan het einde van de
dag tegen mezelf zeg: vandaag had ik er meer uit
kunnen halen. Dat is ondenkbaar.”
Toen Griekspoor op zijn zeventiende het vmbo-t had afgerond en
volledig voor het tennis besloot te gaan, merkte hij pas echt hoe
groot de invloed van zijn broers Scott en Kevin was geweest. In de

de dag tegen mezelf zeg: vandaag had ik er meer uit kunnen halen.
Dat is ondenkbaar.’ Daarover praat hij regelmatig met de andere
NextGen Lions – Botic, Tim en Ryan. Met de twee laatstgenoemden

jaren ervoor had hij altijd met betere spelers kunnen trainen. Nu het

traint hij samen bij de tennisbond in Almere. Met Botic onderhoudt hij

profcircuit wachtte, kon hij vaak met hen samen reizen. ‘Ze probeerden
mij altijd te helpen, al heb ik dat lange tijd niet zo gezien. Soms dacht ik
dat ik drie vaders had.’

een erg goede band. ‘Tennis blijft een individuele sport, maar het is fijn
als je kunt sparren en samen naar toernooien kunt reizen.’
Het moet ze helpen de volgende – en misschien wel – laatste stap te

De jongste telg van het gezin gold als een van de grootste talenten

zetten. En om ruimte te maken voor nieuw aanstormend talent, dat

van Nederland, maar was toch verrast toen Peugeot Nederland
een krappe anderhalf jaar geleden aan de telefoon hing. Zij zag in
hem een NextGen Lion en wilde hem graag helpen. Sindsdien wordt
Griekspoort financieel en mentaal ondersteund door Peugeot

Griekspoor nog niet ziet als hij achterom kijkt. ‘Zo eerlijk moet ik zijn’,
zegt hij. ‘We zijn een klein land met weinig tennissers en nauwelijks
toernooien in eigen land. Spaanse en Italiaanse talenten hoeven hun
land niet uit om een rits aan toernooien op niveau te spelen. Dat maakt

Nederland en rijdt hij een PEUGEOT 3008 SUV.

het veel makkelijker.’

Ook op mentaal vlak kan Griekspoor op steun van Peugeot Nederland
rekenen. Peugeot moedigt de vier NextGen Lions aan mentaal sterk
te worden en te spelen met het hart van een leeuw. De tennistalenten

Des te belangrijker
is het NextGen Lions
tennisprogramma,

mogen trots en kracht uitstralen, net als het logo van Peugeot:
de leeuw. Om te laten zien waar die leeuw voor staat, brachten

meent Griekspoor.
‘Hiermee geeft

Griekspoor en zijn teamgenoten een bezoek aan Stichting Leeuw.
Daar zagen ze hoe de stichting ervoor zorgt dat leeuwen in nood weer
energie terugkrijgen en hun jachtinstinct hervonden. De visie om de

Peugeot Nederland
een belangrijk
signaal af. Ze

talenten met het hart van een leeuw te laten spelen en trots en kracht
uit te stralen, wordt binnen Peugeot breed gedragen. Niet voor niks

hadden ook alleen
Robin Haase als

krijgen zij binnenkort van Rick Hermanns, algemeen directeur van
Peugeot Nederland, tips over leiderschap, balans en passie.

beste tennisser van
Nederland kunnen
bijstaan. Maar

De ondersteuning van Peugeot Nederland helpt Griekspoor naar
eigen zeggen in zijn ontwikkeling. Met de auto reisde hij tot voor kort

juist de talenten in
Nederland hebben

vanuit zijn woonplaats Amsterdam naar Antwerpen of Brussel waar hij
met zijn Belgische coach en ex-prof Kristof Vliegen trainde – de twee
gingen onlangs uit elkaar. Met het geld dat hij krijgt, betaalt hij onder

de ondersteuning het
hardst nodig.’

meer zijn trainers en de vliegtickets naar internationale toernooien.
Die toernooien heeft hij nodig om beter te worden. Hij speelt er

Griekspoor kan het weten. Hij fungeert graag als uithangbord van het
NextGen Lions tennisprogramma. ‘Ik merk nu soms al dat die jonge

gemiddeld 25 tot 30 per jaar. ‘Zonder de steun van Peugeot Nederland
was dat niet zomaar mogelijk geweest.’ Hij voelt dat hij beter is
geworden het afgelopen anderhalf jaar.

mannetjes tegen mij opkijken. Hopelijk kan ik ze helpen en gaat het
algehele tennisniveau in Nederland omhoog.’ Een aantal aansprekende
resultaten van Griekspoor zelf zou het enthousiasme onder de jeugd

De resultaten onderstrepen zijn gevoel. In een volgepakte
Rotterdam Ahoy versloeg hij vorig jaar in de eerste ronde van het
ABN AMRO World Tennis Tournament drievoudig grandslamwinnaar

nog verder doen toenemen. Voor zijn gevoel is de afstand tot de laatste
trede kleiner geworden, maar nog net te groot om de stap definitief te
zetten. Zijn debuut op een grandslamtoernooi zou hem daarbij helpen.
‘Dat is uiteindelijk hetgeen waar je elke dag voor opstaat.’

Meer info? klik op de link:
nextgenlions.peugeot.nl
nextgenlions.peugeot.nl

