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Een Nederlandse winnaar?
Het wordt tijd...

Vanaf maandag tot en met
zaterdag is de toegangspoort
van ALTA open van 09.30 uur
tot circa 22.00 uur.
Aanstaande zondag begint de finaledag
om 11.00 uur en sluit rond 20.00 uur.
De nieuwsbrief is ook te lezen
op de website:

vanmosselkiadutchopen.nl

Het Van Mossel Kia Dutch Open heeft inmiddels al
flink wat millimeters aandacht gescoord. De vraag is
wie het aandurft de bijna twee meter lange titelhouder
Mats Moraing te dwarsbomen. De 29-jarige Duitser is slagvaardig. Recentelijk schreef
hij in Italië het Internazionali di Tennis Città di Forl op zijn naam door de eveneens
boomlange Fransman Quentin Halys in de finale te verslaan. Uiteraard weet de
sympathieke Moraing dat er anno 2021 in Amersfoort meer tennissers zijn die de titel
willen pakken. Kijk naar de veelzeggende blik van de Australiër Marc Polmans of die
van de Fransman Antoine Hoang. Maar er zijn ook kanshebbers uit ons polderlandje.
Een Nederlandse winnaar? Het wordt ook tijd, waarde tennisliefhebber. Want wie was
ook alweer de laatste landgenoot die het Dutch Open won? We bladeren terug naar de
lente van 2003 en komen uit bij de 90 kilo zware one hit wonder Martin Verkerk. De prof
uit Alphen aan den Rijn vertolkte de hoofdrol op de Bokkeduinen waar destijds twee
weken lang het Dutch Open was neergestreken. Na zijn zwaarbevochte overwinning op
Fernando Gonzàlez (7-6, 4-6, 6-4), kwam de Verkerk-wals pas in de finale op Roland
Garros tot stilstand. ‘Mosquito’ Ferrero was zijn kwelgeest. 18 jaar later hongeren Tallon
Griekspoor, de 124ste op de wereldranglijst en Botic van de Zandschulp die 139e staat,
naar de titel. Vormen zij de renaissance van het Nederlands tennis? Zij lijken in ieder
geval genoeg durf en ammunitie in huis te hebben om Moraing van zijn tennistroon te
stoten. Enfin, de echte durfal staat aanstaande zondag voor de niet geringe taak om de
winnende game te slaan. Wie durft te kijken?

Houd 1,5 meter afstand! De tennisliefhebber hoeft geen negatieve testuitslag
of een geldig coronapaspoort te laten zien om de tenniswedstrijden op dit tennispark
live te kunnen zien. De bezoeker zal dus zijn of haar verantwoordelijk in acht moeten
nemen als het gaat om het opvolgen van de huidige coronamaatregelen. Houd dus in
ieder geval 1,5 meter afstand van elkaar op het tennispark en op de tribunes.

Een voorbeeld om inspiratie uit te putten
Moed en zelfvertrouwen zijn nodig om in de uitloop van de
lockdown een veilig toptoernooi te willen organiseren.
Met alle aandacht voor de onzekerheden die het nog kan
voortbrengen. Dat dwingt bewondering af. Een voorbeeld
ook om inspiratie uit te putten.

Om te beginnen voor jong Amersfoorts tennistalent dat toptennis
in levende lijve mag bekijken. Inspiratie ook voor het groeiend
aantal leden van verenigingen. Tennis is in de lift en heeft er
liefhebbers bij gekregen. Dat is mooi nieuws.
Om die stijgende lijn vast te houden, kan een goed toernooi
écht het verschil maken. De voedingsbodem is in ieder geval
goed. Amersfoort werd in 2020 tot de meest sportieve stad van
Nederland gekozen. Nu is het tijd om dat ook te laten zien via dit
prachtige toernooi.
Ik wens u zinderende wedstrijden, maar ook ruimte voor een
ontspannen ontmoeting op en rond de baan. Verdiende
waardering dus voor iedereen van Stichting TopSport Amersfoort
en alle sponsoren.
Roald van der Linde,
Wethouder Sport Gemeente Amersfoort

Raad het aantal
tennisballen in de Kia
Én maak kans op een weekend weg
in een te gekke Kia t.w.v. € 200!
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Van schone lei naar vier ATP-punten
Tabula rasa, ofwel een schone lei. Dat is het vertrekpunt van
de nog onbekende Sander Jong. Gisteren kon hij op de lei
de eerste vier ATP-punten noteren. De geboren Haarlemmer,
die in Brabant is opgegroeid en in Amerika studeert, hunkert
naar nog meer punten. En het liefst de titel.
„Ik kan van iedereen hier winnen maar ook verliezen”, aldus het
jonge talent dat economie studeert op de Fort Worth University in
Dallas. Tussen de colleges door krijgt hij training van onder meer
de geroutineerde David Roditi Jiménez. De Mexicaan nam van
1997 tot 2000 nog deel aan 10 Davis Cupwedstrijden. „Daarnaast
krijg ik training van de Amerikaanse dubbelspelspecialist Devin
Bowen”, vult hij aan. „Ik leer van hen behoorlijk veel. Het is niet
zo dat ik met een schone lei naar Amerika ben gegaan. Ik won
zeven jaar geleden in het Rotterdamse Kralingen het Nederlands
kampioenschap voor spelers tot 14 jaar.”
Kwalificatie
Het is voor het eerst dat hij op de deelnemerslijst staat van een
challenger. En dat betekent logischerwijs dat Jong, die nog
steeds als spelend lid ingeschreven staat bij BTC de Pettelaer
in Den Bosch, afgelopen zondag met nul ATP-punten in de tas
door het toegangshek van het Dutch Open in Amersfoort kwam.
„Natuurlijk was het bij de kwalificaties spannend. Maar ik wilde
sowieso door de kwalificatie heen. Op het centre court moest ik
het opnemen tegen Eduard Esteve Lobato. Ik wist dat hij 327ste
staat op de wereldranglijst en dat hij 26 jaar is. Dat was alles.”
De ambitieuze Jong ging voor het oog van het publiek direct
van acquit. Met een harde service – circa 200 km/h - die de
prinsemarij ongetwijfeld naar het bonnenboekje zou doen grijpen
plus z’n messcherpe forehand, dwong hij de tennisser uit

Barcelona op de knieën.
Gisterochtend duizelde
het bij Carlos Sanches
Jover, de nummer 555
van de wereld. Na de 6-1
in de eerste stond Jong
in de tweede set voor
met 6-5. Het slotakkoord
leek een kwestie van
een paar tellen. Niet dus.
„Toen ik een paar ballen
net buiten de lijnen sloeg,
werd ik enigszins nerveus”,
vertelde Jong, die vijf jaar
geleden zijn grote idool op Mallorca ontmoette: Rafael Nadal.
„Je kunt je voorstellen dat de beslissende bal voor mij een grote
opluchting was. Het leverde mijn eerste vier ATP-punten op. Een
mooi moment dat me altijd zal bijblijven. Maar er is hier denk ik
voor mij meer te halen op het Dutch Open. Ik ga eerst even lekker
thuis uitrusten. Woensdag ben ik er weer.”

shop online

www.golfcenter.nl

Tickets via de website
Door de coronamaatregelen is een beperkt aantal tickets
beschikbaar. Tickets die overigens niet bij de kassa op dit
tennispark te verkrijgen zijn maar uitsluitend via de website
(www.vanmosselkiadutchopen.nl) zijn te bestellen.
Per dagdeel worden 450 toeschouwers op het toernooi
toegelaten. Het eerste dagdeel is van 9.00 uur tot 15.00 uur
en het tweede deel is van 16.00 uur tot 22.00 uur.
Dat betekent dat per dagdeel tickets worden uitgegeven
variërend van € 17,50 voor doordeweekse wedstrijden tot
en met € 27.50 voor de finaledag. Een passe-partout voor
de hele week kost € 127,50.
Kijk verder op de website van het Dutch Open
(www.vanmosselkiadutchopen.nl).

of kom naar onze winkel

TERMINALWEG 15
AMERSFOORT
Openingstijden: Ma: 12:00 - 17:00 uur
Di-za: 10:00 - 17:00 uur Zo: Gesloten

De games, sets en matches van vandaag
VAN MOSSEL KIA COURT Start 10:30 am
- M. Moraing (GER) vs
[Alt] J. Haerteis (GER)
- G. Oliveira (POR) vs
[2] B. Van de Zandschulp (NED)
- J. De Jong (NED) / B. Stevens (NED)
vs [WC] D. De Jonge (NED) /
G. Den Ouden (NED)
Not Before 4:00 pm
- [Q] D. Wassermann (NED) vs
[6] K. Coppejans (BEL)

Not Before 7:00 pm
- [1] T. Griekspoor (NED) vs
[Q] M. Geerts (BEL)
KNLTB COURT Start 10:30 am
- [5] M. Safwat (EGY) vs
G. Elias (POR)
- [WC] R. Nijboer (NED) vs
[Q] J. Nikles (SUI)
Not Before 2:30 pm
- [4] A. Hoang (FRA) vs Y. Maden (GER)

- [WC] G. Brouwer (NED) vs
[Q] A. Jong (NED)
SCHOONDERBEEKBOUW COURT
Start 10:30 am
- V. Kopriva (CZE) vs [8] L. Rosol (CZE)
[Alt] T. Bellucci (BRA) vs F. Mena (ARG)
Not Before 2:30 pm
- L. Castelnuovo (SUI) / M. Guinard (FRA)
vs [3] G. Andreozzi(ARG)/ G. Duran (ARG)
- Z. Bergs (BEL) vs M. Vrbensky (CZE)

Piet van Eijsden, de slagkracht achter Dutch Open
Op 18 mei jongstleden overleed Piet van Eijsden. Hij werd 85 jaar. In 1961 werd deze kleurrijke
Hilversummer kampioen van Nederland in het enkelspel. Ook was hij actief op meerdere grandslamtoernooien. Van Eijsden was lid van tennisvereniging ‘t Melkhuisje, waar van 1957 tot en met 1994 het
Dutch Open werd gehouden. Wat elke tennisliefhebber weet is dat hij daar meer dan vijftig jaar lang in
diverse functies het gezicht was van dit toernooi. Dit evenement behoorde met de toernooien in Gstaad
en Kitzbühel tot de oudste ATP-toernooien. Van Eijsden haalde grootheden als Rod Laver, Tom Okker,
John Newcombe, Guillermo Vilas, Thomas Muster, Miloslav Mecir en Marcelo Rios naar het toernooi
dat de bakermat werd voor het graveltennis in Nederland. Het vrouwentoernooi, dat tot 1986 werd
gehouden, kende grootheden als onder anderen Margaret Court, Evonne Goolagong en Betty Stöve als
winnares. Daarna verhuisde het Dutch Open naar Amsterdam en Amersfoort waar Van Eijsden in 2006
als ambassadeur de trofee mocht uitreiken aan de toen nog onbekende Novak Djokovic.

