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‘Leuk om mensen hier aan de balie wegwijs
te maken’

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

Quirine van Hoogstraten bemenst gedurende het
Van Mossel Kia Dutch Open de kassatent die bij de ingang
van het tennispark in een witte behuizing voorzien van een
puntmuts is ondergebracht. De 21-jarige student verricht
haar werkzaamheden met een team dat het eerste aanspreekpunt is voor de tennisliefhebber. Uiteraard zijn haar
werkzaamheden door de coronamaatregelen enigszins
veranderd. „Het proces rondom de tickets is nu helemaal
anders”, opent Quirine die een opleiding volgt om uiteindelijk een zogenoemd pedagogisch educatief professional
te worden. „Tickets die niet bij de kassa op het tennispark
te verkrijgen zijn maar uitsluitend via de website zijn te
bestellen. Dat betekent dat ik alleen de tickets scan die op naam staan. Daarnaast kunnen de
mensen hier onder meer consumptiemunten afhalen die ze eveneens online hebben gekocht.
Twee jaar geleden bemande ik ook deze tent. Het zijn allemaal blije gezichten die ik op het
park zie binnenkomen. Het is duidelijk dat de mensen erg veel zin hebben om na zoveel
maanden eindelijk een sportevenement bij te wonen. En zeker dit internationale tennistoernooi. Al met al is het hier behoorlijk druk. In voorkomende gevallen loop ik met de mensen
mee naar de plek waar ze willen verblijven of zitten. Dat kan de tribune zijn, het terras of de
VIP-ruimte. Er zijn ook gasten bij die aan ons vragen waar hun zoon staat te tennissen. Ik wijs
hen dan de weg naar de betreffende tennisbaan. Ik stop ze ook de nieuwsbrief toe en een
uitgave van Kei in Sport met de bijlage over het Van Mossel Kia Dutch Open. Het is erg leuk
om de mensen hier aan de balie wegwijs te maken. Gezellig en leerzaam.”

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.

Levensverhaal
Tijdens de regenpauze nam de Braziliaan Thomas Bellucci
plaats aan een tafel in het spelershome van het Dutch Open.
Bellucci, die tussen 2009 en 2015 vier ATP-toernooien won en
ooit tegenover Rafael Nadal en Roger Federer stond, wacht
samen met de Argentijnse tennispartner Facundo Mena op
een droog moment om het dubbelspel voort te zetten.
Ook coach Andre Podalka schuift aan tafel. Opvallend zijn z’n
Maori-tatoeëringen. „Ik ben vanaf 2003 begonnen met het zetten
van de zogenoemde Tã moko”, opent Podalka die in zijn leven
als tennisprofessional niet verder kwam dan de challengers.
„Ze vertellen in feite het hele levensverhaal van mij. Zo tonen
de versieringen bijvoorbeeld uit welke klasse ik kom en er zijn
bepaalde gebeurtenissen uit mijn leven af te lezen. Elke Tã moko
is uniek en persoonlijk. In de tekeningen zit namelijk een code
verwerkt.” Nadat zijn linkermouw opgestroopt is, verschijnt een
tekst in Armeense letters. „Het is een christelijke spreuk waarin ik
God vereer. Ik heb het pas in 2008 laten zetten. Ik ben er blij mee.
Het geeft me kracht en een goed gevoel.”
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'Het kan nu alleen maar beter gaan'
Botic van de Zandschulp doet voor de tweede keer mee aan
het Van Mossel Kia Dutch Open. In 2019 bleef hij hangen in de
eerste ronde. Zijn kwelgeest van toen? Jelle Sels. Anno 2021
lijkt er echter een geheel andere Van de Zandschulp aan dit
tennistoernooi mee te doen.
De vorm waarmee de Veenendaler op Wimbledon speelde, lijkt hij
linea recta meegenomen te hebben naar het tennispark van ALTA.
Hij kreeg in Londen zelfs na zijn verloren partij in de tweede ronde
tegen de uiteindelijk finalist, de Italiaanse toptienspeler Matteo
Berrettini, van het publiek de handen op elkaar. Onze 25-jarige
landgenoot kon in alle sets lang mee met de nummer negen van
de wereld en hij kreeg zelfs negen breakkansen en twee setpunten.
Maar op de beslissende momenten sloeg de tennisser uit Rome
met zijn harde service meedogenloos toe. „Ik heb op Wimbledon
prima gespeeld”, aldus de nummer 139 van de wereldranglijst die
op het Dutch Open als tweede is geplaatst. „Belangrijker zijn de
punten. Ik hoop dat ik in de komende maanden voldoende punten
ga scoren zodat ik bij de eerste honderd spelers van de wereld ga
behoren. Dat is mijn doel.”

al vindt hij het fijn om in Nederland zijn tenniskunsten te kunnen
laten zien. „Het gebeurt niet vaak dat ik voor eigen publiek kan
spelen. Maar het is zeker een lekker gevoel om op het Amersfoortse gravel te staan waar ik op mijn dertiende nog speelde in het
shirt van ALTA. Ik werd toen getraind door Dennis Kockx. Mooie
tijd. Enfin, twee jaar geleden verloor ik op het Dutch Open in de
eerste ronde. Het kan nu alleen maar beter gaan.”

Lekker gevoel
Ook in Amersfoort kan hij de komende dagen de nodige punten
verdienen om zijn ultieme doel te bereiken. Gisteren gaf onze
landgenoot zijn visitekaartje af. Hij speelde op centre court tegen
Gonçalo Oliveira. In de eerste set overrompelde hij de Portugees
met 6-2 totdat een regenbui de wals uit Veenendaal even liet
pauzeren. „Na de ingelaste pauze had ik moeite om in mijn spel
te komen”, wist Van de Zandschulp die in de tweede set zelfs met
1-3 achter kwam te staan. „Halverwege de set kreeg ik weer vat op
mijn tegenstander zodat ik de bevrijdende 6-4 kon maken.” Al met
Henk
van ‘t Hof

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).
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De games, sets en matches van vandaag
VAN MOSSEL KIA COURT
Start 10:30 am
- J. Haerteis (GER) / J. Jahn (GER) vs
M. Kestelboim (ARG) / F. Mena (ARG)
- [WC] J. Sels (NED) vs A. Vatutin (RUS)
- [5] M. Safwat (EGY) vs J. De Jong (NED)

Not Before 7:00 pm
- A. Vatutin (RUS) / M. Vrbensky (CZE) vs
[2] D. Brown (GER) / T. Weissborn (AUT)

Not Before 2:30 pm
- M. Geerts (BEL) / A. Kadhe (IND) vs
J. Nikles (SUI) / C. Sanchez Jover (ESP)

KNLTB COURT
Start 11:00 am
- [7] G. Andreozzi (ARG) vs A. Vukic (AUS)

after suitable rest

Not Before 4:00 pm
- [M. Moraing (GER) vs
[2] B. Van de Zandschulp (NED)

Afdroogpartij tussen de regenbuien
Terwijl de slagenwisselingen plaatsvinden op de banen van het Dutch Open,
zit de als vijfde geplaatste Egyptenaar Mohamed Safwat aan een klein tafeltje
op het terras te wachten op zijn partij tegen de Portugees Gastao Elias. Naast
hem zit Hend Eissa. Zij is mental coach. „Ik reis met Mohamed al vijf jaar over
de aardbol”, steekt zij van wal. „Sinds ik hem begeleid heeft hij zijn prestaties
behoorlijk verbeterd. In een paar jaar tijd is Mohamed geklommen van de
270ste naar de 172ste plaats op de wereldranglijst. Hij is in vorm. Wie weet
staat hij zondag in de finale. Daarna is het snel tassen inpakken en naar het
vliegveld. Een dag later wordt hij verwacht in Tokio om voor het eerst zijn land
te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen.” Gisteren droogde hij tussen
de regenbuien door zijn Portugese opponent af. De nieuwbakken olympiër is op
weg naar de finale.

- [4] D. Hidalgo (ECU) / S. Martos Gornes
(ESP) vs G. Brouwer (NED) / J. Sels (NED)

