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Smullen voor de tennisliefhebber
Het was op de eerste wedstrijddag van het Van Mossel Kia Dutch Open smullen geblazen voor de fervente tennisliefhebber.
Ook op het centercourt. Voor twee Nederlandse spelers was het daar gehaktdag.

De wedstrijddagen zijn van 09.00 uur tot 23.00 uur.
Op zondag, tijdens de finales van het dubbel- en enkelspel
begint het tennisevenement om 11.00 uur.
De nieuwsbrief is ook te lezen op de website:

www.vanmosselkiadutchopen.nl

Zo vond de zoon van Richard Krajicek, Alec Deckers, zijn Waterloo
onder het toeziend oog van zijn tennissende tante, Michaëlla Krajicek.
Op centrecourt was de Fransman Kenny de Schepper slagvaardiger.
Het werd 3-6 en 4-6 in het voordeel van de ruim twee meter lange
tennisser uit Toulouse die in 2013 op Wimbledon tot de laatste zestien
was doorgedrongen. Na afloop was hij onder de indruk van de 19jarige Nederlander. „Hij heeft veel talent. Zijn service en netspel waren
sterk. Alleen heeft hij nog wat slagen te maken met de techniek van
zijn backhand.” Terwijl Deckers zijn verlies verwerkte in een hoekje op
de tribune, vertelde zijn trainer Eddy Bank dat het verlies voornamelijk
kwam door een tekort aan wedstrijdritme van zijn pupil. „Na een paar
blessures is dit pas zijn vierde toernooi die hij dit jaar speelt. Maar
ik zie veel progressie.” Een paar uur later ging Jelle Sels, net als de
lange Fransman,ook een ronde verder. Na bijna twee uur tennis op het
centercourt won hij van Botic van de Zandschulp uit Veenendaal met
7-6, 2-6 en 6-3. Van de Zandschulp die op zijn dertiende levensjaar in
het shirt van ALTA competitie speelde, had moeite met het aanvalsspel
van zijn opponent die door de voormalige tennisprof Michiel Schapers
wordt begeleid. Sels won de eerste set na een tiebreak (8-6). In de
tweede set liet de tennisprof uit Veenendaal goed tennis zien. Hij leek
zelfs de partij naar zich toe te trekken. Maar in de beslissende set
kon Van de Zandschulp, die drie jaar geleden verrassend Nederlands
kampioen enkelspel werd door Robin Haase in de finale met 4-6, 7-6
en 6-4 te verslaan, zijn scherpe spel niet meer voortzetten. Sels kreeg
de smaak te pakken en maakte de partij af met een ace. Het publiek
nam met een staande ovatie afscheid van beide matadors.
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Strijd tussen een Nederlander en een
klein beetje Nederlander

De 16-jarige Holger Rune behoort tot een van de grote
tennistalenten. Interessant is hoe de jonge Deen vandaag
gaat spelen tegen onze 23-jarige landgenoot Gijs Brouwer.
Al met al een duel tussen een Nederlander en een klein
beetje Nederlander.
De nog korte tennisgeschiedenis van beide youngsters die
vandaag oog in oog staan is op zich al een interessante
opmaat voor een lekker duel. Brouwer is sinds 2014, nadat
hij Nederlands kampioen tot en met 18 jaar werd, een fulltime
tennisser. Sinds 2015 staat Brouwer die in Houston, Texas is
geboren, op de ranglijst van de ATP. De Deen daarentegen
won vorig jaar het juniorentoernooi van Roland Garros. De
inwoner van een plaatsje nabij Kopenhagen, begon als voetballer. Via zijn zus kwam hij in aanraking met de tennissport.
„Toen ik voor het eerst een tennispartij won, was de kick heel
groot. Veel groter dan het behalen van een driepunter met een

voetbalteam”, steekt Rune in het spelershome van ALTA van
wal. „Ik bleek tennistalent te hebben. Uiteraard train ik hard.
Ik wil uiteindelijk in de voetsporen treden van mijn landgenoot
Frederik Nielsen die ooit een grandslamtoernooi won
in het dubbelspel. Je kunt je voorstellen dat ik drie weken
geleden blij was toen ik mijn eerste ATP-punten verdiende.
Dat was op een toernooi in het Franse Blois. In Amersfoort
probeer ik verder te komen dan de eerste ronde. Ik zal
moeten knokken tegen Brouwer. Hij kan goed tennissen.
Weet je, eigenlijk wordt het een duel tussen een Nederlander
en een klein beetje Nederlander. Mijn grootvader is een echte
Groninger. Hij was destijds werkzaam in de staalindustrie.”
Rune heeft het zichtbaar naar zijn zin in Amersfoort.
Afgelopen zondag heeft hij na de training samen met zijn
moeder Aneke, die voorlopig als manager met hem meereist
langs alle toernooien, de oude binnenstad bezocht.
„Geweldig”, aldus het jonge tennistalent. „Wie weet gaan we
deze week in de stad winkelen. Maar dan moet ik wel van
Brouwer winnen. Als ik verlies, dan pakken we de koffers in
en ga ik me voorbereiden op een toernooi in Italië.” Natuurlijk
is het nog koffiedik kijken of Rune in de voetsporen zal treden
van zijn landgenoot die naast een Grand Slam bovendien drie
ATP-toernooien in het dubbelspel won. Hij heeft daarnaast
30 challengers in het dubbelspel. Rune: „We gaan het
gewoon zien. Op dit moment vind ik het een spannend
sportleven. Er komen nog veel uitdagingen op mijn pad.
Een ervan begint vandaag. Tegen Brouwer.”

De Prodentfabriek, bedient gasten op hun wenken
Partycateraar én een industrieel en compact evenementen-complex in het centrum
van Amersfoort. Ontdek de meest duurzame locatie voor je evenement.
De combinatie van de centrale ligging en het industrieel karakter maakt elk event
vernieuwend. In het bijzonder, in de industriële Productiehal werd bijna 80 jaar lang de
welbekende Prodent tandpasta geproduceerd. Door de karakteristieke uitstraling en
diversiteit aan ruimtes zijn beurzen, congressen, workshops en presentaties mogelijk
van 40-1000 personen. Met volledige service op het gebied van catering en audiovisuele middelen maken we van elk evenement een gegarandeerd succes.
De Prodentfabriek organiseert de catering voor elk event, festival en bijeenkomst
met plezier én professionaliteit. Ook op Van Mossel Kia Dutch Open. Elk jaar
verzorgen we de catering voor ruim 100 verschillende evenementen. Of het nu gaat
om uitgeserveerde diners voor 750+ gasten, walking diners met foodtrucks, open
keukens met houtgestookte ovens van Weltevree, lunch aan lange tafels of een ander
bijzonder evenement: het cateringteam van De Prodentfabriek zorgt ervoor dat de
gasten op hun wenken worden bediend.

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

COURT 1

COURT 2

start 10.00 uur
Scott GRIEKSPOOR (NED)
[WC] Jesper DE JONG (NED)
gevolgd door
[WC] Holger Vitus Nodskov RUNE (DEN)
Gijs BROUWER (NED)
niet voor 13.30 uur
Stephane ROBERT (FRA)
Ivan GAKHOV (RUS)
niet voor 16.00 uur
Dimitar KUZMANOV (BUL)
Kimmer COPPEJANS (BEL) [2]
niet voor 18.30 uur
Thiemo DE BAKKER (NED) [14]
Ricardo OJEDA LARA (ESP) of
Jan CHOINSKI (GBR)

start 10.00 uur
Julian LENZ (GER)
[Q] Igor SIJSLING (NED)
gevolgd door
Uladzimir IGNATIK (BLR) [13]
[ITF] Tim VAN RIJTHOVEN (NED)
niet voor 13.30 uur
[ITF] Christopher HEYMAN (BEL)
Mohamed SAFWAT (EGY) [7]
gevolgd door
Adam PAVLASEK (CZE)
Blaz ROLA (SLO) [3]
gevolgd door
Daniel MASUR (GER) en
Mats MORAING (GER)
[WC] Gijs BROUWER (NED) en
Jelle SELS (NED)

start 10.00 uur
Emil RUUSUVUORI (FIN)
[Q] Sem VERBEEK (NED)
gevolgd door
[PR] Aleksandre METREVELI (GEO)
Mats MORAING (GER) [5]
niet voor 14.00 uur
[ITF] Karim-Mohamed MAAMOUN (EGY)
en Alexander MERINO (PER)
Harri HELIOVAARA (FIN) en
Emil RUUSUVUORI (FIN) [4]
gevolgd door
[WC] Scott GRIEKSPOOR (NED) en
Tim VAN RIJTHOVEN (NED)
Zdenek KOLAR (CZE) en
Mark VERVOORT (NED) [2]
gevolgd door
Elliot BENCHETRIT (FRA) en
Johan TATLOT (FRA)
Tomislav DRAGANJA (CRO) en
[PR] Aleksandre METREVELI (GEO)

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.
Een toernooi met grote namen en opmerkelijke gebeurtenissen. Pal voor de wedstrijd op het Hilversumse sportpark was het
gebruikelijk dat een scheidsrechter in de kantine ging vragen wat de speelsters graag wilden drinken tijdens de wedstrijd. De Duitse
finaliste Helga Masthoff vroeg om water en de Nederlandse topper Betty Stöve wilde opmerkelijk genoeg een glaasje bier. Met enige
aarzeling zette hij de bestelling nabij de scheidsrechtersstoel. Het werd uiteindelijk 7-5 en 6-2. Voor Stöve welteverstaan.

