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Centrecourt is graveyard
Ook gisteren kon voor een aantal tennissers het centrecourt omgedoopt worden tot graveyard. Zo gingen Scott Griekspoor, 
Bas Brouwer èn titelhouder Thiemo de Bakker door de knieën. 

Scott Griekspoor, die een jaar geleden nog nummer 205 was van 
de wereld, legde het in de ochtenduren af tegen de 19-jarige Jesper 
de Jong. Met veertien jaar tenniservaring op zak wil de youngster 
coûte que coûte zijn droom verwezenlijken: de top 100 halen. 
Tennis betekent alles voor hem. Die drive was gisteren ook te zien 
op het centrecourt. De eerste set verloor hij met 4-6 van Griekspoor. 
„Er slopen toen wat slordigheden in mijn spel”, zou De Jong na het 
duel bekennen in het spelershome van ATLA. Daarna ging bij de 
Noord-Hollander, die traint bij het nationale trainingscentrum onder 
leiding van Bas Coulier, de wekker af. Hij won de tweede set met 6-4. 
In de beslissende set werd het aan beide zijden van het net wat 
onrustig nadat Griekspoor met een 5-2 voorsprong moeite had de 
partij naar zijn hand kon zetten. De dekselse De Jong vocht zich knap 
terug naar 5-5 met als gevolg dat de verbale uitbarstingen 
van Griekspoor tot ver buiten het Bergkwartier waren te horen. 
De Haarlemmer voelde aan dat het tevergeefs was. De handen van 
De Jong gingen na de tiebreak fier omhoog (7-6). Ook de partij tussen 
Gijs Brouwer en het grote tennistalent Holger Rune mocht er zijn. De 
kans is groot dat de 16-jarige Deen, die vorige week van Tom Nijssen 
een wildcard kreeg, de publiekslieveling wordt. Met volwassen slagen 
maakte hij in nog geen uur korte metten met Brouwer die afkomstig is 
uit de stal van de voormalige coryfee van het Nederlandse mannen-
tennis Michiel Schapers. Ook Thiemo de Bakker verdween via de 
achteruitgang naar zijn huis in Amsterdam. De titelhouder neemt 
voorlopig rust na een dramatische serie wedstrijden. Het werd 6-2, 
5-7 en 6-2 voor de nog onbekende Brit Jan Choinski.

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



Bel of mail ons voor een
vrijblijvende offerte, snel en 
op maat: (073) 692 62 74  
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Maak kennis  
met onze adviseur

KNLTB in samenwerking met VLC & Partners 
Ons KNLTB verzekeringspakket is een product van VLC & Partners  |  vlc-partners.nl/knltb

•  Bijzonder uitgebreide dekking
•  Zeer scherpe tarieven
•  Afgestemd met de KNLTB op uw wensen
•  Dekking geldt ook voor lichtmasten, reclameborden,  

zonnepanelen en padelbanen
•  Uw eigen deskundige contactpersoon
•  Mogelijkheid om gebruik te maken van ons netwerk taxateurs
•  Maatwerkoplossingen voor uw vereniging

Verzeker uw tennisvereniging met 
onze voordelige pakketverzekering. 
Dan is uw tennisvereniging verzekerd 
van een goede bescherming bij schade.

Wethouder Hans Buijtelaar van Amersfoort: 
‘Dit toernooi sluit goed aan op onze sportieve ambities’
„De Dutch Open weer terug in 
Amersfoort. Een heerlijke sport om 
te kijken en te spelen; nationaal en 
internationaal toptalent strijdt voor 
een betere positie op de ATP-ranking. 
Ook jeugd en sporters met een 
beperking worden nauw bij dit 
evenement betrokken en het toernooi 
sluit goed aan op onze sportieve 
ambities. Met de nationale 
waterpoloploeg en het NK Zwemmen 
in Amerena, een stukje etappe van 
de Vuelta volgend jaar, de Eemhead en 
Keistad Triathlon en nu de terugkeer 
van dit prachtige tennistoernooi, is er 
veel te beleven op topsportgebied in 
Amersfoort!”
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‘Dagelijks vervoer ik verlies of winst’
Elke dag zijn er talloze shutttediensten van en naar het Van Mossel Kia Dutch Open. 
De Kia’s rijden vanaf het tenniscomplex naar het Leerhotel Het Klooster waar de 
officials van hun nachtrust kunnen genieten. Het kan ook zijn dat de shuttle over het 
gladde asfalt zoeft naar het conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. 
In dit etablissement zijn nagenoeg alle spelers ondergebracht. Uw dienaar van de 
dagelijkse nieuwsbrief mocht gisteren instappen bij Dennis van Putten. Casual look en 
body in shape. De esprit de corps bij deze afgestudeerde Nyenrodiaan die 27 lentes 
telt, is volop zichtbaar. Zijn beleefdheid is tot in elk stikseltje van zijn maatkostuum 
zichtbaar. „Het is wel lekker om elke dag te pendelen in deze Kia Optima met een 1.4 
liter motor in het vooronder”, steekt magister scientiae Dennis met een ontwapenende 
glimlach van wal. „Bovendien profiteren ook mijn reisgenoten dagelijks van het comfort 
en alle denkbare opties. Op het tennispark krijg ik de seintjes dat er een speler met zijn 
coach of officials opgehaald moeten worden. Als ik mijn auto uiteindelijk heb voorge-
reden, kiezen de officials meestal voor een plek op de achterbank. Het zijn over het 

algemeen rustige en serieze mensen.  Maar bij de spelers en coaches is het andere koek. De coach neemt altijd naast mij plaats 
en de speler gaat op de achterbank zitten. Rechtsachter, welteverstaan. Laatstgenoemde bepaalt vaak de sfeer tijdens de relatief 
korte shuttlerit naar het strijdperk. Hij koppelt bijvoorbeeld snel via bluetooth zijn iPhone aan mijn infotainmentsysteem. Inderdaad, 
via Spotify komen dan de meest verrassende muzieksmaken voorbij. Laatst had ik twee tennissers uit Egypte. Ik hoef niet veel uit 
te leggen wat toen hun favoriete muziekkeuze was. Maar er zijn ook spelers bij die in volstrekte stilte naar het tennispark vervoerd 
willen worden.” Aan het einde van de dag kan de sfeer anders zijn. Als de tennissers met hun coaches na de partij weer naar het 
hotel willen, dan voelt de chauffeur precies aan of hij verlies of winst vervoert. „Gisteren had ik een tennisser die vroeg of ik gelijk 
door wilde rijden naar Schiphol. Hij zat er helemaal doorheen. Ach, het zijn teleurstellingen. Of het nu gaat om winnen of verliezen, 
het is en blijft voor de chauffeur people business. Dat doe ik nu al vier dagen, ofwel meer dan 800 strekkende kilometers lang.”



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. Zo werd Karel Novacek aan het eind van het laatste editie 
van ‘t Melkhuisje door het toenmalige bestuur benoemd tot erelid. Naderhand bleek dit in een opwelling te zijn gebeurd. Conform de 
toen vigerende statuten waren ‘ereleden zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en die tot 
erelid zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen.’ Het is duidelijk dat hier niet aan voldaan is, want in de notulen van de ledenvergaderingen van die tijd komt 
geen enkele stemming hierover voor.

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

start 10.00 uur
[WC] Jesper DE JONG (NED)
Zdenek KOLAR (CZE) [9]
gevolgd door
Pedro MARTINEZ (ESP) [1]
[ITF] Karim-Mohamed MAAMOUN (EGY)
niet voor 13.30 uur
Thomaz BELLUCCI (BRA) [12]
Jelle SELS (NED)
gevolgd door
[Q] Igor SIJSLING (NED)
Johan TATLOT (FRA) [16]
niet voor 18.30 uur
Tallon GRIEKSPOOR (NED) [4]
Sebastian FANSELOW (GER)

COURT 3

start 10.00 uur
Guilherme CLEZAR (BRA)
Tobias KAMKE (GER) [15]
niet voor 12.00 uur 
N Vijay Sundar PRASHANTH (IND) en
Vishnu VARDHAN (IND) [3]
[ITF] Corentin DENOLLY (FRA) en
Scott PUODZIUNAS (AUS)
gevolgd door
Elliot BENCHETRIT (FRA) [6]
Kenny DE SCHEPPER (FRA)
gevolgd door
Uladzimir IGNATIK (BLR) en
Blaz ROLA (SLO)
Geoffrey BLANCANEAUX (FRA) en
Sergio MARTOS GORNES (ESP)

COURT 1

start 10.00 uur
Nicola KUHN (ESP) [8]
Stephane ROBERT (FRA) of
Ivan GAKHOV (RUS)
gevolgd door
Daniel GIMENO-TRAVER (ESP) [10]
Emil RUUSUVUORI (FIN)
gevolgd door
[WC] Holger Vitus Nodskov RUNE (DEN)
Daniel MASUR (GER) [11]
niet voor 15.00 uur
Gonzalo ESCOBAR (ECU) en
Sem VERBEEK (NED) [1]
[WC] Jesper DE JONG (NED) en
Ryan NIJBOER (NED)
gevolgd door
Andre BEGEMANN (GER) en
Julian LENZ (GER)
Hunter JOHNSON (USA) en
Yates JOHNSON (USA)


