DICK NORMAN
succesvol professioneel tennisspeler

Dick Norman werd geboren op 1 maart 1971 op een boogscheut van de Waregemse Gaver Tennis Club, waar
hij vele uren van zijn leven zou doorbrengen. Hij ging naar de stedelijke (toen nog gemeentelijke) basisschool
en rondde zijn humaniora af in het H.-Hartcollege. Dat hij zou tennissen, stond in de sterren geschreven. Zijn
vader Beni is één van de oprichters van de Gaver Tennis Club, die al meer dan dertig jaar bestaat. Zijn moeder
Kris De Witte zette zich jarenlang in voor de tennisopleidingen voor jeugd en volwassenen in Waregem. Daar
kreeg ze trouwens een award voor van de Stad Waregem.
Dicks moeder bracht hem op speelse wijze de eerste tennistechnieken bij toen hij nog in de kleuterklas
zat. Hij had al vlug de microbe te pakken en sloeg urenlang balletjes tegen de muur en de garagepoort. Van zijn
vader kreeg Dick zijn doorzettingsvermogen en streven naar perfectie mee.
Dicks carrière begon voorzichtig in 1990. Met zijn lange lichaam – Dick is 2,04 m. groot – was hij niet
de meest beweeglijke speler in het circuit. Een kraakbeenprobleem aan beide knieën dat bleef aanslepen,
maakte het alleen maar erger. In augustus 1993 liet Dick zich aan beide knieën opereren. Na zes maanden
revalidatie kwamen er betere tennisresultaten.
Zijn grootste succes als enkelspeler kende Dick in 1995 op Wimbledon waar hij de voormalige nummer
één van de wereld, Stefan Edberg, versloeg in de tweede ronde. Later verloor hij van Boris Becker in de vierde
ronde. Dick werd ook verschillende keren geselecteerd voor de Davis Cup-ploeg. In november 2006 behaalde
hij zijn beste ranking als enkelspeler: nummer 85 van de wereld.
2009 was het eerste van twee magische jaren in de 22-jarige carrière van ‘Big Dick’. Samen met zijn
Zuid-Afrikaanse dubbelpartner Wesley Moodie zorgde hij voor een stunt van formaat op het Franse
graveltornooi van Roland Garros. Het duo toonde zich in drie sets te sterk voor de Amerikaanse
dubbelspecialisten Bob en Mike Bryan. De als tweede geplaatste tweelingbroers hadden toen al zeven Grand
Slam-titels op hun palmares staan, waaronder Roland Garros in 2003. Norman en Moodie verloren de
dubbelfinale maar iedereen was vol lof over de prachtprestatie van de Waregemnaar. Op Wimbledon
probeerden Norman en Moodie hun stunt nog eens over te doen, maar ze slaagden er net niet in zich te
plaatsen voor de finale. Ze gingen in drie sets onderuit tegen – jawel – Bob en Mike Bryan.
Ook in 2010 behaalde Dick mooie resultaten op de grand slam-tornooien: halve finale op Roland
Garros, halve finale op Wimbledon en kwartfinale op de US Open. In april 2010 bereikte hij zijn hoogste ranking
in het dubbelspel: nummer 10 van de wereld! Naar aanleiding hiervan kreeg hij in 2010 de titel van ereburger
van Waregem.
Ondertussen ging het Dick ook goed naast het veld. Samen met zijn vrouw Ilse organiseerde hij vier
keer succesvol de AXA Belgian Masters, een tornooi waarin de beste mannelijke tennissers van het afgelopen
seizoen het tegen elkaar opnemen. Daarnaast werd Dick ook drie keer papa: hij heeft twee dochters, Nanou en
Manon, en één zoontje Tibo.
In juni 2013 speelde Dick zijn laatste ATP-tornooi. Het grastornooi van het Nederlandse Rosmalen was
volgens hem een perfect afscheidstornooi omdat het zo dicht bij België is. Vele vrienden en familieleden
konden nog één keer komen supporteren. Dick won het tornooi samen met Moodie in 2009. Jammer genoeg
verloor hij in Rosmalen al meteen in de eerste ronde. Na 1 uur en 1 minuut moesten Dick en zijn dubbelpartner
David Goffin het onderspit delven. Na het laatste punt kreeg Norman een staande ovatie van het talrijk
opgekomen publiek. In augustus vorig jaar nam Dick afscheid van het Belgische publiek. Zijn laatste match was
een dubbelwedstrijd op de Optima Open in Knokke, samen met de Nederlander Richard Krajicek.
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Ook nu heeft Dick Norman zijn tennisracket nog niet opgeborgen. Samen met Sabine Appelmans organiseert hij
tijdens de paasvakantie tennisstages in de Portugese Algarve. Tennisclubs kunnen hem ook boeken voor een
‘double clinic’ (een dubbeltraining voor recreanten en competitiespelers). Als ex-top10-speler heeft hij massa’s
ervaring om amateur tennissers de kneepjes van het dubbelspel aan te leren kennen. Daarnaast biedt hij ook
zijn diensten aan als trainer. In augustus 2014 nam Dick deel aan de Optima Open in Knokke-Heist, aan de zijde
van andere 'veteranen' zoals John McEnroe, Kim Clijsters, Monica Seles en Xavier Malisse, die het tornooi won.

Bronnen





de Gavergids, tijdschrift van de Waregemse Gidsenkring, www.gavergids.be.
www.nieuwsblad.be
www.waregem.be
www.wikipedia.org

West-Vlaamse Gidsenkring

jaarboek 2014

afdeling Waregem

