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Langs de veeleisende meetlat

Van Mossel Kia Court

12.00 uur finale dubbelspel Harri HELIOVAARA (FIN)/ EMIL RUUSUVUORI (FIN) 
 Jesper DE JONG (NED)/ Ryan NIJBOER (NED)

14.00 uur finale enkelspel Mats MORAING (GER)/ Kimmer KOPPEJANS (BEL)

Gravel is volgens vele tennissers en tennissters een van de pret-
tige ondergronden met zeer aangename speeleigenschappen. 
De baansoort, gemaakt van gemalen bakstenen, is niet alleen 
fantastisch om op te tennissen. Ook de gemiddelde groundsman 
vindt het een snoepwinkel om dit type ondergrond te onder-
houden. Althans, dat is de mening van Maarten Zoetelief. „We 
hebben in de lange aanloop naar het toernooi bij elkaar zo’n 400 
uur hebben gewerkt om de banen naar de gewenste kwaliteit te 
loodsen. Het is eindeloos walsen, sproeien en vegen. Daar hoort 
ook het uitvoeren van de nodige reparties bij aan onder meer de 
kunststof lijnen die ruim twee centimeter in de baan zijn geklon-
ken. De schade achter de baseline laat zien dat de spelers in het 
challengerscircuit met hun schoenen veel meer slepen over de 
baan. Bovendien is hun afzet ook krachtiger. Dat is te zien aan de 
kuiltjes die soms meer dan een centimeter diep zijn. Dat betekent 
dat we na elke set de baan vegen om het speelveld weer zoveel 
mogelijk egaal te krijgen. Pas als de speeldag voorbij is gaan we 
aan de slag om de oneffenheden te repareren. Elke dag heb ik 

zo’n 32 kilometer gelopen om duizenden beschadigingen zoveel 
mogelijk waterpas te maken. Met de finales in aantocht ben ik met 
mijn team zo’n vier uur bezig geweest op het centrecourt. Ik wil 
dat alles top is voordat Carl Baldwin, challenger supervisor van 
de ATP, de eindcontrole uitvoert. Het is al met al een pittige klus 
want dagelijks wordt mijn werk naast de veeleisende ATP-meet-
lat gehouden. Maandag is het weer een nieuwe dag. Kijk, in het 
dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor de gravelbanen van 
tennisvereniging Soest-Zuid aan de Bosstraat. Ik kan je verzeke-
ren dat die straks ook ATP-proof zijn.”

Groundsman Maarten Zoetelief (43) is op het Van Mossel Kia 
Dutch Open aan zijn laatste werkdag begonnen. Hij was 
eindverantwoordelijk voor het onderhoud van de gravelbanen. 
Een pittige klus want dagelijks wordt zijn werk naast de veel-
eisende ATP-meetlat gehouden.



Het kloppend sporthart van Schoonderbeek Bouw
Schoonderbeek is een middelgroot bouwbedrijf dat zich 
richt op projecten in Midden-Nederland , de project-
ontwikkeling is door geheel Nederland actief. 

Met circa 55 medewerkers in het bouwbedrijf en circa 25 
medewerkers in de timmerfabriek (Houtindustrie  De Hoef), 
heeft dit bedrijf vele takken van sport in de “bouwsector” 
onder een dak geplaatst. Dit gaat van onderhoud op 
woningniveau voor beleggers tot grootschalige woning-
bouw of kleinschalige utiliteitsbouw. Door de langdurige 
dienstverbanden van onze medewerkers, garandeert het 
bedrijf alle klanten een grote  betrokkenheid bij het te leve-
ren product. Het bouwbedrijf is opgericht in 1922 door de 
grootvader van de huidige eigenaar Evert Schoonderbeek.  
De afgelopen decennia heeft het bedrijf een sterke groei 
doorgemaakt, mede doordat de bouwprojecten uit eigen 
projectontwikkeling, een stevige basis onder het bouw-
bedrijf hebben gelegd.

Kortom Bouwbedrijf Schoonderbeek ontwikkelt en bouwt al 
decennia in Midden-Nederland. Bovendien toont het bedrijf 
doorlopend haar sporthart. Haar belangrijke bijdrage om 
het Van Mossel Kia Dutch Open Naar Amersfoort te halen is 
daar een voorbeeld van. 
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25 kluskilometers op het 
Van Mossel Kia Dutch Open

Wilard Hamstra is met zijn onafschei-
delijk bretels en markante kop de 
Rubeus Hagrid van het Van Mossel 
Kia Dutch Open. Er zijn uiteraard 
heel veel Amersfoorters die hem 
kennen. Voor de tennisliefhebber 
die buiten Amersfoort wonen is het 
een ander verhaal. 

Wanneer Hamstra aan iemand zou 
vragen welke sport hij beoefent, dan is 
de kans klein dat het antwoord gelijk 
bingo is. De sympathieke vijftiger die 
120 kilo schoon aan de haak weegt, is 
een fervent duursporter. Vrijwel ieder jaar 
staat Hamstra in Almere om de triathlon 
te verteren. „Het gevecht met mezelf 
aangaan vind ik een geweldige uitda-
ging”, aldus de Amersfoorter. Vorig jaar 
ging het in Almere mis. „Het lukte me 
niet om over de finishstreep te komen. 
Ik had volgens de strenge jury na het 
zwemmen en fietsen te weinig tijd over 
om nog even 42192 strekkende meters 
af te leggen. Desalniettemin is het een 
heerlijke sport. Ik ben blij dat ik destijds 
voor deze tak van sport heb gekozen. 
Vroeger zat ik op voetbal, paardrijden, 
taekwondo en, jawel, stijldansen.” Op 
deze voege ochtend is Hamstra de 
eerste die arriveert op het tennispark van 
ALTA. Terwijl de houtduif koert, de specht 
zijn houtbewerking hervat en de fiets van 
de krantenjongen kraakt door de Mees-
ter van Heemstralaan, trekt de Amers-
foorter zijn handschoenen aan en gaat 
aan de slag. „Ik ben hier elke dag vijftien 
uur bezig met allerhande werkzaamhe-
den. Het gaat dan om het lege van de 
vuilnisbakken, het schoonhouden van de 
toiletgroepen en alles wat erbij hoort. Het 
gaat erom dat ik het tennispark fris houd. 
Ik moet toegeven dat het tennispubliek 
beslist keurige mensen zijn. Er is weinig 
zwerfafval. Bovendien zijn ze attent op 
hun spullen. Een zwervende paraplu, jas 
of pet laten ze niet liggen. Ook het wijntje 
laten ze niet staan, ha, ha. 

neemt Hamstra nog een frisje en stapt 
op de fiets. De werkdag is volgens 
Runkeeper na meer dan 25 kluskilome-
ters voorbij. Naar huis. Plots draait hij om 
met zijn fiets en keert weer terug naar 
de toegangshek van ALTA. „Ik heb mijn 
nieuwsbrief ergens laten slingeren.”

Aardig om te weten is dat niet veel 
van deze dagelijkse nieuwbrieven  
rondslingeren. Deze verdwijnen nader-
hand allemaal in de tas of binnenzak 
van een colbert. Leuk om te bewaren. 
Dat geldt ook voor deze uitgave.” Als 
de werkdag om 23.30 uur ten eind eis, 



Verhalen uit het rijke verleden van het Dutch Open 

In de media 

Farce majeure of niet, Balazs Taroczy kreeg de eervolle geuzenaam ‘Mister Melkhuisje’ omdat hij liefst zes keer het toernooi won. 
Tsjech Karel Novacek doet in 1994 na zijn gewonnen finale het licht uit. De bomen groeiden toen in het mondiale tennis tot in de hemel 
en sponsoren verdrongen zich om tennistoernooien van financiën te voorzien. Er was dus geen plaats voor ‘t Melkhuisje. Gezelligheid 
en sfeer deden geen duit in het zakje. Vandaar dat de ATP de organisatie sommeerde het circus op te breken tot grote opluchting van 
enkele bewoners aan de Bussummergrintweg. Na jarenlang treiteren kregen zij hun zin. Het geluid dat in die ene tennisweek werd 
geproduceerd, maakte in hun dure en rustige wijk plaats voor het fluiten van de vogels en het molenwieken van de grasmaaiers.


