
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

Van Mossel Kia Dutch Open
ATP Challenger
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Van Mossel Kia Dutch Open 
raakt de juiste snaar 

Timo van Driel weet als snarendokter dat elke  tennisser op het 
Van Mossel Kia Dutch Open tijdens de slagenwisseling de juiste 
snaar raakt. Gisteren kreeg Van Driel veel vragen naar aanleiding 
van het artikel in een landelijk ochtendblad waarin zijn werkzaam-
heden werden uitgelicht. „Ik kan natuurlijk eindeloos over mijn vak 
vertellen”, aldus de Zuid-Hollander. „Wat niet veel tennissers we-
ten is dat er darmen nodig zijn van ongeveer anderhalve koe om 
een racket te bespannen. Bovendien is de darmbespanning, die 
sinds 1875 op de markt is, altijd gelig van kleur. Soms zijn ze zelfs 
okerkleurig. Dat zit zo. De koeien die geselecteerd worden, grazen 
op een weiland in de omgeving van de Franse stad Besançon. 
Een hete zomer betekent dor en gelig gras. Die kleur zie je dan 
terug in de darmbespanning van het racket. Daar komt bij dat 
de darmsnaar zeer elastisch en zacht is. Spelers hoeven weinig 
kracht te zetten om de bal gecontroleerd terug te spelen. Wegens 
het zachte materiaal is de speler in staat ballen gemakkelijker te 
plaatsen en te slaan. Tot zover de darmsnaar. Ik ben nu met de 
180-ste racket bezig. Op dit toernooi is overigens veel vraag naar 
een bespanning met glad polyester. Bovendien is het gewenste 

spangewicht over het algemeen 24 of 26 kilo. Mijn equipment 
kan ik afstellen op 39 kilo. Maar het kan nog oplopen. Er zijn 
spelers in het verleden geweest die een spangewicht wilden van 
40 kilo, zoals Jimmy Connors. Een dergelijk gewicht is nuttig voor 
de ultieme controle. Hij won in zijn carrière acht Grand Slam-titels. 
Ik ben benieuwd wie morgen hier de titel wint in het enkel- en 
dubbelspel. Wat ik wel weet is dat ik hier sowieso het eerste 
record ga vestigen in het eerste hoofdstuk van het Van Mossel Kia 
Dutch Open. Ik heb nu meer dan tweeëneenhalve kilometer aan 
snaren bespannen. Volgend jaar probeer ik het record te breken.” 



Dein mee op de frequentiegolven van EVA Sport
Als op vrijdagavond even na 20.00 uur het nummer Friday I’m In Love 
van The Cure door de huiskamer, etablissement of sportkantine dendert, 
dan is de echte sportliefhebber afgestemd op 89.2 FM of 105.2 FM. 
Luisteraars uit Amersfoort en verre omstreken deinen dan mee op de 
frequentiegolven van EVA Sport. 

Een sportprogramma dat tot 22.00 uur elke sportieve vezel raakt. Uiteraard is de 
live-uitzending ook via online radio te volgen. Daar komt bij dat de sportliefhebber 
via de website van EVA kan meekijken in de studio. Arjan Klaver en 
Jaap Hengeveld geven op geheel eigen wijze hun kijk op de afgelopen sportweek. 
En ze blikken vooruit op het sportweekend dat in de startblokken staat, inclusief 
de clubwatcher en toto. Alle ingrediënten zijn aanwezig om elke week het pro-
gramma met journalistieke vaardigheden en contacten met het verenigingsleven 
in te kleuren. Inmiddels hebben de programmamakers in de afgelopen periode 
ruim 600 gasten aan de tafel gehad in de studio voor een verzorgingsgebied van 
ruim 310.000 mensen. Alle sporten en onderwerpen achter de sport komen aan 
bod. Voor elke uitzending worden zo’n 12 sporters alsmede medici, bestuurders of 
vertegenwoordigers uit de media of de politiek uitgenodigd. Zij voorzien de voor-
bije sportweek van commentaar of geven een vooruitblik op het speelweekend. 
Tussen 21.00 uur en 21.25 uur wordt altijd een speciaal onderwerp uitgelicht en 
uitgediept. Al met al staat Eva Sport dichtbij de sporter en sportliefhebber. Sterker, 
elke vrijdagavond zit een aantal sportliefhebbers op de eretribune om de sportuit-
zending in de studio live bij te wonen. Lekker bijkletsen, kopje koffie of een frisje… 
Kortom, gezelligheid onder sportieve gelijkgestemden is altijd troef. Behalve in de 
studio is EVA Sport regelmatig on the road. De  programmamakers en haar hele 
crew doen live verslag van de finale van het Dutch Open. 
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Happy hap en borrel voor Kia-relaties en 
ondernemend Amersfoort
De partytent bezijden het clubhuis is tijdens het Van Mossel Kia Dutch Open 
regelmatig het ontmoetingspunt voor ondernemend Amersfoort en de relaties van de 
Amersfoortse Kia-dealer. De ondernemers zijn in dit geval lid van Triple A Business-
club, een uniek samenwerkingsverband tussen de Amersfoortse traditieclubs 
AFC Quick 1890, AMHC (1912) en ALTA (1920). Met respect voor traditie en gericht op 
groei is Triple A Businessclub de nieuwe ontmoetingsplek voor betrokken ondernemen 
met hart voor de Amersfoortse sport. Door de krachtenbundeling bieden de drie 
businessclubs hun leden nieuwe dimensies om in informele sferen het relatienetwerk 
te versterken. De gezamenlijke leden hebben toegang tot minimaal 2 grootschalige 
netwerkevents en meerdere gezellige bijeenkomsten per jaar, zoals op het terrein van 
ALTA tijdens het debuut van het Van Mossel Kia Dutch Open.



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. Het toernooi, dat in de finale zo’n 3000 toeschouwers trok, zou in de 
loop der jaren meerdere toppers op haar gravel krijgen. Legendes als Rod Laver, Tom Okker, Guillermo Vilas, Thomas Muster, Milovlav 
Mecir kwamen graag naar de Hilversumse baan waar Willem Duijs, die overigens een goed balletje kon slaan, vaak de verslaglegging 
op de radio verzorgde. Hilarisch was destijds de opmerking van een van de luisteraars van Langs de Lijn, het zondagse sportprogram-
ma op de radio:  ‘Soms was het net alsof Duys de enige toeschouwer was op ‘t Melkhuisje, zo stil het was.’ 

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

start 11.00 uur
[WC] Jesper DE JONG (NED) en Ryan NIJBOER (NED)
N Vijay Sundar PRASHANTH (IND) en Vishnu VARDHAN (IND) [3]
niet voor 12.30 uur
Blaz ROLA (SLO) [3] 
Kimmer COPPEJANS (BEL) [2]
niet voor 14.00 uur
1 Set Wheelchair Exhibition
Diede de Groot/Aniek van Koot
niet voor 14.00 uur
Mats MORAING (GER) [5] en 
[Q] Igor SIJSLING (NED) (door naar halve finale)


