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De gevoelige snaar op 
Dutch Open Werger is al vanaf half zeven ‘s ochtends 

in het nog verlaten spelershome van ALTA 
gestart met zijn werkzaamheden. „Dit is wat 
anders dan mijn werk als ergotherapeut”, 
duidt de 25-jarige racketdokter. Hij heeft 
uitgerekend het racket van Dustin Brown 
onder handen. Hij is een Duits-Jamaicaanse
tennisser die in 2015 op Wimbledon als 
quali� er in de tweede ronde nota bene Rafael 
Nadal versloeg. „Met de racket van Brown 
behandel ik gelijk een extreem geval. Hij wil 
een bespanning van liefst 34 kilo om kennelijk 
meer controle te hebben op de bal tijdens 
het dubbelspel. Voor de leek kan ik zeggen 
dat 22 kilo gemiddeld is op dit toernooi. Kun 
je nagaan. Maar er zijn ook spelers  die  voor 
een bespanning kiezen van 17.5 kilo.” De 
meeste bespanningen zijn tegenwoordig van 
synthetisch materiaal gemaakt, zoals nylon, 
polyamide en polyester. De gebruikte mate-
rialen bepalen in hoge mate de kwaliteit van 
de snaar voor wat betreft elasticiteit, demping 
en balversnelling. Synthetische snaren lopen 
overigens sneller terug in bespankracht dan 

De teller van Florian Werger kan op het 
Van Mossel Kia Dutch Open plotsklaps 
op zo’n vijftig rackets per dag staan. 
Elke tennisser komt namelijk bij de 
Brabander op het spreekuur om uitein-
delijk tijdens het duel de bal met de 
juiste en gevoelige snaar te raken.

darmsnaren. Als de racketdokter eenmaal de 
snaren door elkaar vlecht, is het duidelijk dat 
hij gepokt en gemazeld is in dit vakgebied. 
Maar als ergotherapeut weet hij als geen an-
der dat dit werk een forse aanslag  betekent 
voor zijn vingertoppen en armen. Tegen de 
avond wordt het zwaar. Een wielrenner zou 
zeggen dat hij of zij de man met de hamer  
tegen het lijf is gelopen. „Ik voel dan kramp 
in de twee spiergroepen in mijn onderarm en 
in al mijn vingers”, legt Werger uit. „Als ik na 
een werkdag thuis ben, verzorg ik mijn armen 
en vingers goed om de volgende dag fris en 
fruitig weer aan te schuiven aan het apparaat 
waarmee ik de snaren bespan. Het gaat da-
gelijks om heel wat kilo’s. Het is secuur werk. 
Maatwerk zelfs. Ik houd er namelijk niet van 
dat de tennisser na een verloren wedstrijd bij 
mij komt om zijn gram te halen.” 

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. 

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 � naledag om 11.00 uur 

en sluit rond 20.00 uur.

De nieuwsbrief is ook te lezen 
op de website: 

vanmosselkiadutchopen.nl



’Volgend jaar sta ik hier weer’
In veel sportkantines worden geen gezonde producten 
verkocht. De vette hap lijkt dan het voornaamste hoofd-
ingrediënt. Er worden dan louter obligate tosti’s voor-
geschoteld of een zoutmijntje in een plastic bekertje 
in de vorm van een Cup-a-Soup. Maar ook magnetron-
hotdogs of kroketten worden met veel richtingsgevoel 
naar binnen geharkt. Een kijkje achter de pas bij het 
Van Mossel Kia Dutch Open leert dat het ook anders kan. 

„Hier wordt gezond gekookt”, beweert Thijn Alexander die door 
het Amersfoorste Veenendaal Catering & Partyverhuur vanuit 
IJsselstein is ingevlogen. „Er worden hier alleen maar gezonde 
gerechten gekookt voor de tennissers, of� cials, vrijwilligers en 
andere gasten”, steekt Alexander van wal. „Vroeg in de ochtend 
ben ik al met de voorbereidingen bezig. Er zijn circa 50 tennissers 
die voor of na de wedstrijd een gezonde maaltijd willen. 

Vandaag gaat het om maaltijden met pasta, rijst en geroosterde 
kip. Maar ook de lunch die ik de ballenjongens voorschotel, heeft 
veel voedingswaarde. Opmerkelijk is dat hier niet zoveel behoefte 
is aan een vette hap. Buiten heb ik bijvoorbeeld een frietkraam. 
Daar heb ik nog geen tennisser gezien.” 

Als de wedstrijden zijn afgelopen lijkt het tij volgens Alexander te 
keren. „De bezoekers vinden het � jn om met een bittergarnituurtje 
plus een biertje of wijntje de wedstrijddag af te sluiten. 
Ondertussen kunnen wij weer in de keuken met de voorbereiding 
beginnen voor de volgende wedstrijddag. Een gezonde wedstrijd-
dag, welteverstaan. Volgend jaar sta ik hier weer."



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 fi naledag. Een passe-partout voor 
de hele week kost € 127,50. 

Kijk verder op de website van het Dutch Open
(www.vanmosselkiadutchopen.nl). 

Een lekker dagje Dutch Open, een bron van vreugde
Constantijn en Maren Wekx 

uit Amersfoort 
„Twee jaar geleden kregen we van Van 
Mossel Kia een uitnodiging om dit 
tennistoernooi bij te wonen”, zegt 
Constantijn op de tribune die uitkijkt op 

het centre court. „Ik was toen met mijn 
zoon Torben. En dit jaar kregen we weer 

een uitnodiging. Dus nu is mijn dochter Maren de 
gelukkige. We genieten van het dubbelspel. Maar straks gaan we 
ook kijken naar de verrichtingen van Jelle Sels. Dus het wordt een 
lekker tennisdagje.”

Mathilda Bies uit Soest
„Ik tennis zelf niet maar het is wel 
een mooi spelletje om te zien. Toen 
ik hier kwam moest ik wel even 
wegwijs worden gemaakt wie waar 
speelt. Toen ik de nieuwsbrief kreeg 
werd het me een stuk duidelijker. Ik ga 
hier de hele dag genieten. Ondanks dat ik 
brood bij me heb, denk ik toch dat ik de tennisdag afsluit met 
een frietje en een glaasje wijn.”

Manouk en Ilse Boomkamp 
uit Haaksbergen
„Vandaag zijn we met de hele familie 
aanwezig op het Dutch Open”, steekt 
Ilse van wal. „We zijn maar gelijk naar 
het centre court gegaan om naar het 
dubbelspel te kijken. Wat een snelheid. 

Op televisie merk je dat niet zo. We hebben overigens geen idee 
wie er hier spelen. We zijn namelijk een volleybalfamilie. Mijn 
dochter is er helemaal aan verslingerd. We weten overigens wel 
dat we naar een duel tussen Duitsland en Argentinië zitten te 
kijken. Je weet hoe het met onze oosterburen altijd gaat... 
Zij winnen altijd op het laatste moment.”

Henriëtte van der Staay 
uit Limmen
„Ik heb een passe-partout dus ik 
reis elke dag met de trein vanuit 
Limmen naar Amersfoort en vice 
versa”, vertelt Henriëtte. „Ik neem 
altijd mijn  � ets mee om rustig naar het 
Dutch Open te rijden. „Ik kan je zeggen dat 
het voor mij een dagelijks bron van vreugde is om hier te zijn. 
Het is veel leuker dan het toernooi in Rosmalen. Het is hier 
veel gemoedelijker. Ook de ambiance spreek mij bijzonder 
aan. Ik hoef niet op de foto, hoor. 
Straks ben ik wereldberoemd. In Amersfoort.”

Tennis Academy Kockx (TAK) is een professionele en enthousiasmerende 
tennisschool met een duidelijke missie: 

passie voor het spel koppelen aan spelplezier en de persoonlijke 
ontwikkeling van elke individuele speler of speelster. 

•	 Tennisopleiding van recreatief tot fulltime tennis.
•	 Geven van persoonlijke aandacht.
•	 Een combinatie van hard werken en plezier.
• 	Uitwisselingen en (onderlinge) wedstrijden met name in
	 de winterperiode.
•	 Geven van clinics voor (competitie)teams, bedrijven, etc.
•	 Coachen van spelers en het begeleiden/adviseren van ouders
	 die in onze visie een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling

van de speler.

•	 Het opleiden van spelers die náást de clubtraining gebaat zijn
bij specifiekere training(en), om zo beter te werken aan de
persoonlijke doelen.

•	 Niet alleen technisch, maar ook een wedstrijd gerichte opleiding
is van belang voor het hebben van succes.

•	 Mentale begeleiding met hulp van onze Performance Coach.
•	 Conditietraining met de fysieke trainer(s) van TAK voor optimale
	 prestaties.
•	 Organiseren van tennis/sportkampen.

VOOR IEDER NIVEAU EN ELKE AMBITIE  
WWW.TENNISACADEMYKOCKX.NL
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Zorgvuldigheid en accuratesse achter de playersdesk
Mark Berghuis bemenst samen met Leendert Kats de zogenoemde playersdesk. 
Wie net na de ingang van het spelershome aan de desk van de mannen verschijnt, 
loopt kans om op de foto gezet te worden. Uiteindelijk is het digitale portret met of 
zonder glimlach een kleurrijk inzetje die afgedrukt wordt op een ingesealde 
'Accreditatie Dutch Open 2021' die met een zwart koordje om ieders nek bengelt. 
De zonetoegang aan de achterzijde van dit document bepaalt of de VIPPER op de 
tribune, in de lounge of de players area mag acteren. „Inmiddels heb ik 212 personen 
geaccrediteerd”, vertelt Berghuis met chirurgische precisie achter zijn blauwe mond-
kap. „Elke ochtend is het hier heel druk. Behalve met de afgifte van een accreditatie 
worden we bestookt met andere vragen. Met z’n tweeën hebben we onze handen 
vol om alle vragen en verzoeken te beantwoorden. Dat vraagt vanzelfsprekend om 
zorgvuldigheid en accuratesse. We zijn per slot van rekening toch gastheren.”

De games, sets en matches van vandaag
VAN MOSSEL KIA COURT
Start 11:00 am
- [WC] G. Brouwer (NED) vs 
 [6] K. Coppejans (BEL) 

Not Before 3:00 pm
- [1] T. Griekspoor (NED) vs 
 M. Vrbensky (CZE) 

- court and time TBA - G. Brouwer (NED) / 
 J. Sels (NED) vs [WC] M. De Krom (NED) / 
 B. Van Den Berg (NED) 
- court and time TBA - M. Kestelboim (ARG) / 

F. Mena (ARG) vs D. Brown (GER) / 
 T. Weissborn (AUT)

Not Before 7:00 pm
- [WC] D. De Jonge (NED) / 
 G. Den Ouden (NED) vs 
 L. Castelnuovo (SUI) / M. Guinard (FRA)

KNLTB COURT 
Start 11:00 am
- [1] S. Galdos (PER) / G. Oliveira (POR) vs 
 M. Geerts (BEL) / A. Kadhe (IND) / 
 [4] A. Hoang (FRA) vs F. Mena (ARG) 


