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We gaan knallen!
Het Van Mossel Kia Dutch Open tennistoernooi op de banen van ALTA is begonnen.
Aan deze ATP Challenger 80 doen 48 tennissers mee onder wie Thiemo de Bakker
die vorig jaar de titel won toen dit toernooi nog in Schevingen werd uitgerold.

Voor het toptennis in Nederland is het mooi dat nationale en
internationale spelers zich tijdens dit toernooi met elkaar kunnen
meten. Maar ook voor het creëren van meer aandacht voor tennis is
dit toernooi belangrijk. Organisator Stichting TopSport Amersfoort en
hoofdsponsor Van Mossel Kia zetten met het Van Mossel Kia Dutch
Open de Nederlandse tenniswereld weer op de kaart. Bas Huijzer,
commercieel/operationeel directeur van de hoofdsponsor Van Mossel
Kia in Amersfoort, heeft zijn brede schouders gezet onder dit toernooi. „Een van de kernwaarden van ons bedrijf is het onderscheidend
vermogen. Met deze samenwerking delen we met onze klanten onze
passie en – minstens zo belangrijk – de passie en drive die zichtbaar
is in het tennis. Kia heeft al jaren een connectie met tennis, zoals
haar global partnership met de Australian Open die tot en met 2023
doorgaat. Ook de 16-voudig Grand Slam winnaar Rafael Nadal is
een sportief ambassadeur van ons merk. Daarnaast is dit ATP
Challenger-toernooi ook mogelijk gemaakt dankzij de steun van
sponsoren, de gemeente Amersfoort, de Association of Tennis
Professionals (ATP), de KNLTB en nog vele anderen. Namens alle
partners en vrijwilligers wens ik u, tennisliefhebber, de komende
week veel plezier op het Van Mossel Kia Dutch Open tennistoernooi.
We gaan knallen.”
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Amersfoort is een echte tennisstad
„Voor het toptennis in Nederland is het mooi dat nationale en internationale spelers zich
tijdens de Dutch Open met elkaar kunnen meten. Het toernooi is ook belangrijk voor het creëren
van meer aandacht voor tennis. Samen kijken en genieten we tot en met zondag van toptennis
en vele andere sportieve activiteiten voor jong en oud, waarbij zowel het zakelijke als sociale aspect van tennis goed tot uiting komt. Het sluit goed aan op onze marketingstrategie en
campagne ‘Beleef het beste’, waarmee we toptennis nadrukkelijker in de markt zetten via onder
meer het platform www.tennis.nl. Amersfoort is een echte tennisstad. In het verleden zijn er vele
internationale evenementen georganiseerd en wordt er al jaren bij ALTA Eredivisie Gemengd
gespeeld. Ik heb er alle vertrouwen in dat er een fantastisch en duurzaam tennistoernooi voor
Nederland wordt neergezet. Veel kijkplezier deze week.”
Technische directeur KNLTB, Jacco Eltingh

Thiemo de Bakker: ‘Het wordt een pittige klus’
Thiemo de Bakker verdedigt zijn titel op het Van Mossel Kia Dutch Open dankzij zijn winst
van vorig jaar op de Metsbanen in Scheveningen. Daarna volgde nog twee kwartfinales in het
Finse Tempere respectievelijk het Poolse Sopot. Het waren voorlopig zijn laatste aansprekende
wapenfeiten. Inmiddels vinden we de Hagenees terug op de 265ste plaats op de wereldranglijst.
„Mijn prestaties zijn niet goed”, aldus De Bakker die net terug is van een challengertoernooi in
het Duitse Braunschweig. Ook daar stopte hij na de eerste ronde zijn racket weer in het foedraal. „Elke ronde die ik tegenwoordig overleef is meegenomen. Ik ken de gevolgen. Het kan
zomaar zijn dat ik over een maand net buiten de top 400 sta.” Natuurlijk is niet alles kommer
en kwel rondom de voormalige topspeler die het voorrecht had om in zijn toptijd met alle grote
tennissers competitief een balletje te slaan. De Bakker: „Niet eens zo lang geleden heb ik met
Lewabo Huisman Groep de eredivisie heren gewonnen. Leuk, maar het niveau is natuurlijk een
stuk minder dan op de challengertoernooien.”

Thiemo de Bakker
Geboren: Den Haag
Leeftijd: 30 jaar
Palmares. Veertigste plaats op ATP
ranglijst in 2010, winnaar Dutch
Open 2018, halve finales in onder
meer New Haven en Barcelona,
drie keer derde ronde Grams Slam.

De Bakker, die 16 jaar geleden nog in het team van eredivisionist ALTA speelde èn dubbelde met
Tom Nijssen, hoopt op het Dutch Open verder te komen dan de eerste ronde. „Op dit prachtige
tenniscomplex wordt het behalen van de tweede ronde nog een pittige klus want het niveau van
de 48 spelers is in mijn ogen beslist hoog. Ik ken alle spelers die op de lijst staan persoonlijk.
Veel spelers hebben zelfs voldoende kaliber om ver te komen op een ATP-toernooi. Neem Pedro
Martinez of onze landgenoot Tallon Griekspoor. In een paar maanden kunnen zij allen in het rijtje
staan bij de eerste vijftig. Zo won ik niet eens zo lang geleden op een challengertoernooi van
Félix Auger-Aliassime. Hij staat nu 21ste op de ATP-lijst. Het kan hard gaan. Ik hoop in de eerste
slagenwisseling snel te kunnen ontdekken of er voldoende vertrouwen in mezelf schuilt om in de
wedstrijd te zitten. Of niet. We gaan het zien.”

De wedstrijddagen van het Van Mossel Kia Dutch Open beginnen vanaf vandaag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur.
Op zondag, wanneer de finales van het dubbel- en enkelspel plaatsvinden, begint het tennisevenement om 11.00 uur.
Digitale nieuwsbrief: elke dag voor en na de games, sets en matches.
Elke dag is er een gratis nieuwsbrief met alle wetenswaardigheden rondom het toernooi.
De nieuwsbrief is ook te lezen op de website: www.vanmosselkiadutchopen.nl

De games, sets en matches van vandaag
VAN MOSSEL KIA COURT

COURT 1

COURT 2

start 10.00 uur
[WC] Igor SIJSLING (NED)
Sergio MARTOS GORNES (ESP)
gevolgd door
[ITF] Tim VAN RIJTHOVEN (NED)
Gonzalo ESCOBAR (ECU)
niet voor 13.30 uur
[WC] Alec DECKERS (NED)
Kenny DE SCHEPPER (FRA)
niet voor 16.00 uur
Jelle SELS (NED)
[ITF] Botic VAN DE ZANDSCHULP (NED)
niet voor 18.30 uur
[WC] Ryan NIJBOER (NED)
Sebastian FANSELOW (GER)

start 10.00 uur
Sem VERBEEK (NED)
Mark VERVOORT (NED)
niet voor 11.30 uur
Tak Khunn WANG (FRA)
Adam PAVLASEK (CZE)
gevolgd door
[PR] Aleksandre METREVELI (GEO)
[WC] Niels LOOTSMA (NED)
niet voor 17.00 uur
Ricardo OJEDA LARA (ESP)
Jan CHOINSKI (GBR)

start 10.00 uur
Geoffrey BLANCANEAUX (FRA)
Dimitar KUZMANOV (BUL)
gevolgd door
Alen AVIDZBA (RUS)
[ITF] Christopher HEYMAN (BEL)
gevolgd door
[ITF] Corentin DENOLLY (FRA)
[ITF] Karim-Mohamed MAAMOUN (EGY)
niet voor 16.00 uur
Frederico FERREIRA SILVA (POR)
Guilherme CLEZAR (BRA)

Verhalen uit het rijke verleden van het Dutch Open
Het Dutch Open is na elf jaar terug in de stad. Het gelijknamig toernooi vond toen plaats op de velden van RC Eemland op sportpark
de Bokkeduinen. Het was een voortzetting van ’t Melkhuisje dat vanaf 1957 in de Hilversumse villawijk Trompenberg werd gehouden.
Het is en was een knus en gezellig toernooi. Het voelde als thuiskomen. Ook in het grijze verleden. Toenmalige grootheden Rod Laver,
John Newcombe en Guillermo Vilas speelden graag het Hilversumse toernooi.
“Die jongens vonden het fantastisch”, weet voormalig toernooidirecteur Piet van Eijsden. “We hadden drie Australiërs die bij iemand
met een zeiljacht in Loosdrecht verbleven. Die vermaakten zich prima als ze niet hoefden te tennissen.”

