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Bijltjesdag voor Nederlandse tennisparels
Het was voor een aantal Nederlandse tennissers bijltjesdag op het Van Mossel Kia Dutch Open dat gisteren heel goed werd 
bezocht. Zelfs de wethouders Hans Buijtelaar en Willem-Jan Stegeman vonden een leemte in hun agenda om op de zonnige 
tribune even de mouwen op te stropen en te genieten van het spel.

Genoten moeten ze zeker hebben gedaan. Ze schoven aan in de laatste fase van de wedstrijd 
tussen Igor Sijsling en de als 16e geplaatste Johan Tatlot. De 23-jarige Fransman die vijf jaar 
geleden nog de finale dubbelspel speelde op het juniorentoernooi van het Australian Open, werd 
door de Amsterdammer afgetroefd. Sijsling voelt zich zichtbaar prettig in de tennisambiance in 
het Bergkwartier. „Het is echt geweldig. Bovendien speel ik eindelijk voor een redelijk volle tribu-
ne. Dat is in de Futures-toernooien nagenoeg nooit het geval.” Zijn moeder, die deze opmerking 
vanaf de zijkant van het speelveld opmerkt, moet om deze opmerking lachen. Ook zij moet net 
als het publiek genoten hebben van de geleverde prestatie van haar zoon. Het werd op het cen-
trecourt 6-3 en 7-5 voor Sijsling. Ook Jelle Sels is weer een ronde verder. Hij won met 6-1 en 6-4 
van de Braziliaan Thomaz Bellucci die sinds vrijdag stiekem had geroken aan het Amersfoortse 
gravel die door groundsman Maarten Zoetelief met veel kennis en kunde in onderhoud is. Coach 
Michiel Schapers kan met Sels de strategie doornemen voor de derde ronde waarin zijn pupil oog 
in oog staat met de atletische Duitser Mats Moraing die in dit toernooi als vijfde is geplaatst.  Wat 
minder verging het met Jesper de Jong. De Noord-Hollander die zo lekker onbevangen acteer-
de in de eerste ronde, ging met 7-6 en 6-3 onderuit tegen Zdenek Kolar die twee jaar geleden 
Tsjechië vertegenwoordigde tijdens een Davis Cup –ontmoeting. Ook Tallon Griekspoor verliet, 
ondanks een eenvoudige maar voedzame pastamaaltijd die de keukenprinsen van ALTA hem een 
uur voor het duel voorschotelden, het enkelspel.

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: 

vanmosselkiadutchopen.nl

Dutch Open-shirts en een blikkie 
tennisballen voor een prikkie
Wil jij met een origineel t-shirt van het Dutch Open 

naar de zomerpret? Wacht niet te lang. Voor 12.50 euro 
is hij in je bezit. Ook een origineel blikkie tennisballen van 

het Dutch Open gaan voor een prikkie: 3 euro. 
Beide artikelen gaan voor 15 euro. Op is op!



OREC, ATP gecertificeerd

Bijgeloof op baan één

Het Orthopedisch, Revalidatie en Expertise Centrum, 
kortweg OREC, is een multidisciplinair eerstelijns-
centrum. De kwaliteit die bij  deze professionals 
wordt geleverd is mede gebaseerd op 25 jaar ervaring 
in revalidatietherapie.

Fit worden en fit blijven. De professionals van OREC, die ook 
actief zijn tijdens het Van Mossel Kia Dutch Open dankzij haar 
ATP-certificaten, begeleidt sporters om deze doelstelling te 
behalen. Bij een blessure is een spoedig herstel met een struc-
turele verbetering in de kwaliteit van het bewegingsapparaat 
het streven van dit expertisecentrum. Door deze specialisatie 
en de actieve inbreng bij universiteiten en opleidingsinstituten  
staat zij garant voor de beste (para)medische zorg. Een revali- 
datieprogramma van OREC bestaat uit een inventarisatie, 
behandelingen, een oefenprogramma afgestemd op alle 
individuele behoeften, tussentijdse evaluaties en een eind-
beoordeling met adviezen. OREC biedt gespecialiseerde 
(para)medische begeleiding en werkt samen met neurologen, 
orthopedische chirurgen, de SportArtsenGroep, University 
of Applied Science Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, 
HeartLife, OrthoXpert, Sportverenigingen, Reïntegratie 
Bedrijven en Kliniek Kop & Lijf. OREC heeft contracten met 
alle Nederlandse Zorgverzekeraars.

Ivan Gakhov is een opvallende verschijning tijdens het 
Van Mossel Kia Dutch Open. Het haar van de lange 
Moskoviet is geblondeerd en voor een groot deel 
opgeschoren zodat een merkwaardige tatoeage aan de 
zijkant van zijn nek zichtbaar is. Gakhov: „Het lijkt een 
scheikundige formule maar het is eigenlijk puur bijge-
loof. De formule betekent ‘happy’. Deze verbinding zit in 
mijn bloed. Daarnaast heb ik nog een tatoeage op mijn 
linkerarm. Het is een tennisracket met daaronder de 
tekst ’don’t give up’.” Zijn bijgeloof werkt prima in het 
Bergkwartier. Iwan Gakhov won op baan één overtui-
gend van Nicola Kuhn. 
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‘Het lijkt alsof ’t Melkhuisje weer 
op de tenniskaart staat’

Minouche van Rossem had gisteren 
samen met de 28-jarige Wendy Meester 
een lekker dagje tennis ingepland. Na 
een kopje koffie en een versnapering 
zaten ze stipt om 10.00 uur op de tribune 
van het centercourt om de wedstrijd te 
volgen van Jesper de Jong. Hij nam het 
op tegen de als negende geplaatste Tsje-
ch Zdenek Kolar. De nummer 245 van de 
wereld heeft het in de eerste set lastig 
tegen de Hoofddorper die in de eerste 
ronde Scott Griekspoor versloeg. Van 
Rossem en Meester volgen gedwee de 
slagenwisselingen. Ook de sfeer op en 
rondom het tennisbanen ontgaat hen niet. 
„Geweldig”, merkt Van Rossem op. „Kijk, 
in de afgelopen jaren zijn we in Den Haag 
erg verwend geweest. Zeker wij tweeën. 
Vanaf 1993 hadden we het tennistoer-
nooi The Hague Open bij ons praktisch 
naast de deur. We hebben nagenoeg 

De belangstelling voor het Van Mossel 
Kia Dutch Open neemt elke dag toe 
nu er steeds meer geplaatste spelers 
op het gravel battelen. De tennislief-
hebbers komen uit het hele land, 
onder wie de 51-jarige Minouche van 
Rossem uit Den Haag. 

Afgelopen dinsdag kwam Joop de 
Keijzer van EVA TV langs met zijn

cameraman. Zijn tennisbeleving op 
Van Mossel Kia Dutch Open is te zien 

op https://youtu.be/a0ewYCO5Shc

Dutch Open-
beleving op 
EVA TV

 Ook Wendy Meester heeft het naar haar 
zin. „Tennis zit in mijn genen. Vroeger 
had ik zelfs een poster waarop Nadal 
stond, aan mijn slaapkamermuur beves-
tigd. Ik heb zelf op een redelijk hoog ni-
veau getennist. Ik wilde zelfs mijn droom 
nastreven om een plek in de top 100 te 
bemachtigen. Ach, ook mijn kinderdroom 
is uiteindelijk doorgeprikt. Mijn studie 
vond ik belangrijk. Maar jaarlijks een of 
meerder dagen een toernooi bezoeken 
zal altijd wel een onderdeel blijven van 
mijn leven. We volgen vandaag de ver-
richtingen van de Nederlanders.” Voorts 
neemt ze de het speelschema van de 
nieuwsbrief in haar op. Ze constateert 
dat het een boeiend latertje wordt want 
om 18.30 uur begint Tallon Griekspoor 
tegen de Duitser Sebastiaan Fanselow. 
„We zullen ons zeker niet vervelen. 
Het is tenslotte een dagje tennis èn een 
dagje zonnen.”

geen enkel toernooi gemist.
De optredens van Raemon Sluiter,  
Guillermo Garcia-Lopez, David Goffin 
en natuurlijk stadgenoot Robin Haase 
maakten veel indruk. Echt stupéfait was 
ik niet toen dit jaar het nieuws kwam 
dat er een streep ging door The Hague 
Open. Ik wist dat het daar financieel 
kraakte. Jammer. Het was daar zo 
gezellig. Maar het Van Mossel Kia Dutch 
Open mag er ook zijn. Het is compacter, 
knusser en gemoedelijker. Het lijkt alsof ’t 
Melkhuisje weer op de tenniskaart staat.”

S P O R T

Luister iedere vrijdagavond 
van 20:00 tot 22:00 uur

Nieuws en interviews

RADIO
89.2 & 105.2 FM

Ziggo: kanaal 780
KPN: kanaal 989

ONLINE
www.mediagroep-eva.nl
 /mediagroepEVA



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. De tribunes waren in de jaren zestig alleen aan de kopzijde van het 
centrecourt gebouwd. Het cateringbuffet bestond toen uit planken op kisten en teilen met blokken ijs. Maar er was op bescheiden 
schaal ook plek voor toeschouwers die hun eigen tuinstoelen uitklapten langs de baan. Het waren gezellige zitjes. De koelboxen waarin 
eigen drank en eetwaren zaten werden regelmatig geopend. Een van de finales in die jaren werd in een teleurstellende wedstrijd in 
iets meer dan een uur gewonnen door de Fransman Proisy. De zitjes konden al om vier uur ’s middags worden ingeklapt. De finale 
dubbelspel mannen was in minder dan een uur geschiedenis.  

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

start 11.00 uur
Pedro MARTINEZ (ESP) [1]
Guilherme CLEZAR (BRA)
gevolgd door
Jelle SELS (NED)
Mats MORAING (GER) [5]
niet voor 14.30 uur
Tallon GRIEKSPOOR (NED) [4] of

Sebastian FANSELOW (GER)
[Q] Igor SIJSLING (NED)
niet voor 18.30 uur
Daniel GIMENO-TRAVER (ESP) [10]
Mohamed SAFWAT (EGY) [7]

COURT 3

start 12.00 uur
Ivan GAKHOV (RUS)
Zdenek KOLAR (CZE) [9]
gevolgd door
Zdenek KOLAR (CZE) [9] en
Johan TATLOT (FRA)
Harri HELIOVAARA (FIN) en
Emil RUUSUVUORI (FIN) [4]

COURT 1

start 11.00 uur
Elliot BENCHETRIT (FRA) [6]
Daniel MASUR (GER) [11]
gevolgd door
Jan CHOINSKI (GBR)
Kimmer COPPEJANS (BEL) [2]
gevolgd door
Uladzimir IGNATIK (BLR) [13]
Blaz ROLA (SLO) [3]
niet voor 16.30 uur
Andre BEGEMANN (GER) en

Julian LENZ (GER) of
Hunter JOHNSON (USA) en

Yates JOHNSON (USA)
WC] Scott GRIEKSPOOR (NED) en
Tim VAN RIJTHOVEN (NED)
gevolgd door
N Vijay Sundar PRASHANTH (IND) en
Vishnu VARDHAN (IND) [3]
[WC] Gijs BROUWER (NED) en
Jelle SELS (NED)


