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Igor Sijsling naar kwartfinale
Igor Sijsling is op de Dutch Open de enige Nederlander die in het enkelspel is doorgedrongen tot de kwartfinale. Hij won gisteren de partij tegen Sebastiaan Fanselow.
De ongeplaatste Duitser wist in de eerste set goed partij te geven. Uiteindelijk moest hij buigen. Het werd 7-5. In de tweede set groeide de 31-jarige Nederlander, die vier jaar geleden nog
behoorde tot de beste 100 tennissers in de wereld, in de wedstrijd. „Ik had het gevoel dat ik veel
aanvallender moet spelen”, aldus Sijsling na afloop van de wedstrijd. „Ik nam het initiatief en dat
knaagde bij de Duitser. Toen ik hem ook nog eens doorlopend bestookte op zijn forehand wist ik
dat de kwartfinale voor mij niet ver weg was.” Uiteindelijk won de geboren Amsterdammer met
een afgemeten 6-3.
Het succes op het challengertoernooi in Amersfoort betekent niet dat Sijsling weer een retourvlucht gaat nemen naar een plek in de top 100. „Daar ben ik niet mee bezig. Ik vind het leuk om
hier te spelen. Het is wat anders dan de lege tribunes die ik tijdens de futurestoernooien zie. Ik
hoop dat ik fysiek overeind blijf. Het is best wel zwaar.” Sijsling moet het in de kwartfinale opnemen tegen de winnaar van de partij tussen de als tiende geplaatste Spanjaard Daniël Gimeno en
de Egyptenaar Mohamed Safwat, de nummer zeven op de toernooilijst.

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

Voor Jelle Sels was het gisteren bijltjesdag. Hij verloor na een prima eerste set met 7-6. Hij speelde
tegen de als vijfde geplaatste Duitser Mats Moraing die op de Dutch Open sowieso een sterk indruk
maakt. In de tweede set liep de pupil van Michiel Schapers achter de feiten aan. Het werd 6-2.
Een paar Nederlanders zijn nog alleen in het dubbelspel actief.

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!

‘Replay the point’
Er was op de vierde speeldag hoog bezoek. Zo zat Hans Adema van Scheltema op de
tribune. Hij werd in 2009 met Peter Vaarties in het dubbelspel wereldkampioen bij de
veteranen in Perth, Australië. „We speelden een beslissende wedstrijd tegen het gastland
dat vertegenwoordigd werd door Lito Alvarez en Terry Smith”, vertelt Hans. „De eerste set
hadden we verloren. In de tweede set stonden ze met 5-2 achter. Vaartjes serveert, loopt op
en krijgt voorts een makkelijke volley. Maar de bal vliegt tegen het net. De Australiërs waren
uitzinnig. Vaartjes hield zich opmerkelijk rustig en ging vervolgens met de bal naar
de scheidsrechter. De bal bleek lek te zijn. ‘Replay the point’, besloot de scheidsrechter
na enige aarzeling. We speelden verder. Om een lang verhaal kort te maken. We wonnen
de set maar kwamen in de derde set met 5-3 achter. Het werd uitendelijk een tiebreak.
We kwamenen in deze fase met 5-2 achter en wonnen de tiebreak uiteindelijk met 5-7.
Smith zat na het duel een uur op een stoel en vroeg zich telkenmale af hoe dit is
hemelsnaam mogelijk was.”

Kontakt der Kontinenten heeft iets te vertellen én te betekenen
Kontakt der Kontinenten is niet zomaar een conferentiehotel! Wij hebben iets te vertellen én te betekenen. Aan de buitenkant
valt de kloosterlijke sfeer op van de twee mooie historische gebouwen. De gasten waarderen de centrale ligging op de Utrechtse
Heuvelrug op een groot eigen bosgebied met ruime, gratis parkeergelegenheid. Het Cenakel heeft een intiemere sfeer dan het
grotere missiehuis Sint Jan; het is dan ook geliefd als evenementenlocatie én voor zakelijke bijeenkomsten en conferenties. Het
buitenterrein biedt meer dan een goed terras. Er zijn zitzakken, wandelpaden, picknicktafels, hangmatten en natuurlijk een groot
eigen bosgebied dat zich goed leent voor outdooractiviteiten. De sauna van Thermen Soesterberg ligt op loopafstand van het
hotel en biedt veel faciliteiten. De historische gebouwen bieden ruimte terwijl er tegelijk een zekere beslotenheid of intimiteit is.
De erfenis van de idealisten die hier woonden en werkten wordt gekoesterd. De levenshouding van de oorspronkelijke bewoners
was er een van actie én rust, hard werken én bezinning, verbondenheid én afzondering.

De aanpak van Michiel Schapers
De voormalig Davis Cup-captain
Michiel Schapers begeleidt op het
Van Mossel Kia Dutch Open twee
jonge groeibriljantjes: Jelle Sels en
Gijs Brouwer. „In potentie vind ik dat
ze veel mogelijkheden hebben.”
Michiel Schapers kent de twee
youngsters al een tijdje. Toen ze 15 jaar
oud waren heeft hij met ze gewerkt.
Dat was in de tijd dat de geboren
Rotterdammer nog tennisonderricht gaf
via zijn International Tenniscoaching,
een tennisschool gespecialiseerd in het
opleiden van jeugdig talent. Drie jaar
later kwam aan de samenwerking een
einde omdat Schapers naar Oostenrijk
verhuisde. Sels en Brouwer zaten toen
in de schoolbanken van Huib Troost om
vervolgens opgenomen te worden in de
talentengroep van de KNLTB. Zij kregen
dus onderricht op het Nationale Training
Centrum in Almere. „Ik kreeg niet eens
zo lang geleden van de KNLTB de vraag
of ik deze twee tennissers weer wilde
begeleiden”, aldus Schapers. „En zo
zijn we via een omweg weer aan elkaar
gekoppeld. Erg leuk om te doen. Het zijn
spelers met veel potentie. Daar staat
tegenover dat ik niet iemand ben met
een kristallen bol. Er zijn zoveel variabe-

len en onzekerheden in het prille
tennisleven. Belangrijk is dat ze de
wedstrijden en de trainingen goed op
elkaar afstemmen. En dat is vaak de
achilleshiel van spelers die actief zijn
in de futurestoernooien. Het is doorjakkeren van het ene naar het andere
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promotie artikelen
en relatiegeschenken
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toernooi. De trainingsweken, die beslist
noodzakelijk zijn voor een stukje introspectie en het bijslijpen van de techniek,
worden dan terzijde geschoven.
Bovendien is het essentieel dat talentvolle tennissers trainen met jonge en
ambitieuze tennissers. Ze versterken
elkaar alleen maar op een positieve
manier. Uiteraard zit in deze aanpak ook
een stukje van mezelf. Ik was op mijn
22ste jaar nog nergens. Maar ik zette
door en was bereid om hard maar vooral
slim aan het werk te gaan. Natuurlijk
was het een andere tijd. We hadden toen
meer rust in ons donder. Tegenwoordig
worden spelers afgeleid met mobiele
telefoons. Die moeten wat mij betreft in
de ban. Zeker als je in de ochtend hebt
getraind en een paar uur later een partij
moet ballen. De elektronische afleiding
is niet goed voor je mindset en je ogen.
Kortom, met geduld, doorzetten, focussen en een balans tussen trainen en het
spelen van toernooien heeft het talent
meer kans om tot wasdom te komen.”

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

COURT 1

start 11.00 uur
Zdenek KOLAR (CZE) [9]
Blaz ROLA (SLO) [3]
gevolgd door
Daniel MASUR (GER) [11]
Kimmer COPPEJANS (BEL) [2]
niet voor 15.00 uur
Pedro MARTINEZ (ESP) [1]
Mats MORAING (GER) [5])
niet voor 18.00 uur
Mats MORAING (GER) [5]
Daniel GIMENO-TRAVER (ESP) [10] of
Mohamed SAFWAT (EGY) [7]

start 13.00 uur
Harri HELIOVAARA (FIN) en
Emil RUUSUVUORI (FIN) [4]
Andre BEGEMANN (GER) en
Julian LENZ (GER)
of
[WC] Scott GRIEKSPOOR (NED) en
Tim VAN RIJTHOVEN (NED)
gevolgd door
[WC] Jesper DE JONG (NED) en
Ryan NIJBOER (NED)
Uladzimir IGNATIK (BLR) en
Blaz ROLA (SLO)

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. Ook in 1963 was het toernooi weer sterk bezet met spelers
als de Spanjaard Manuel Santana (winnaar Roland Garros in 1961), de Australiër Roy Emerson (winnaar Australian Open 1961, US
Open 1961 en Roland Garros 1963) en de Zuid-Afrikaan Cliff Drysdale. Drysdale won de finale van de als winnaar gedoodverfde
Roy Emerson gemakkelijk, mogelijk veroorzaakt door de vele glazen bier waarmee Emerson nog tot in de hele late uurtjes de avond
daarvoor gesignaleerd was.

