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Stille waters hebben diepe gronden
Alle regen in een jaar wereldwijd
opgeteld bedekt de aarde met een
laag water van ongeveer één meter
diep. De hoeveelheid water in de
atmosfeer is daarmee vergeleken
klein. Alle waterdamp in de atmosfeer
uitgeregend levert wereldwijd maar
een laagje water op van 2,5 cm. En dat
laagje lag gisterochtend op de banen
van het Van Mossel Kia Dutch Open.

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

Even leek de bescheiden Maarten Zoetelief geen groundsman maar badmeester. Vanuit het
verlaten spelershome van ALTA kijkt hij rond een uur of acht in de ochtend naar de immense
waterspiegel. Stille waters hebben diepe gronden. Maar zijn gelaatsuitdrukking verraadt dat
hij al een plan van aanpak in zijn gedachten heeft om het op de flanken van het Bergkwartier
weer eb te laten worden. „Als het droog blijft, kunnen de tennissers rond 13.00 uur weer op de
baan verschijnen”, steekt de 45-jarige Soester van wal. Samen met twee assistenten loopt hij
naar het centre court. Zij plaatsen vier zogenoemde dompelpompen die het water opzuigen en
elders via slangen afvoeren. „Over pakweg twee à drie uur is hier het water verdwenen”, weet
de groundsman die een kwart eeuw geleden nog tenniste in het shirt van ALTA.. „Maar dan
moeten we natuurlijk niet overvallen worden door nog een stortbui. Want dan is het water naar
de zee dragen.” Die ene stortbui bleef gelukkig uit voor hem, de tennissers en het publiek. Toen
de scheidsrechter weer op zijn plaats zat en aan weerszijden van de baan de tennissers aan het
warmspelen waren, toverde Zoetelief een tevreden glimlach op zijn gezicht. „Ik weet uit ervaring
dat de ondergrond niet alleen
erg vochtig is maar ook harder.
Alleen een doorsnee amateur
zal merken dat het spel wat
stroever verloopt. De professionals merken daar niets van.”
Vanaf de tribune volgt hij de
eerste slagenwisseling van Gijs
Brouwer en Kimmer Coppejans.
„Zie je wel”, merkt hij droogjes
op, waarna de Soester een
welverdiende pauze neemt.

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.

‘Dit is voor mij een speciaal toernooi’
Jesper de Jong, de verliezend finalist van twee jaar
geleden in het dubbelspel, is op het Van Mossel Kia Dutch
Open in vorm.
Eerst won hij van de Fransman Manuel Guinard. Na een lange
driesetter trok de Nederlander aan het langste eind: 7-6, 4-6
en 7-6. Daarna zond de Hoofddorper de als vijfde
geplaatste Egyptenaar Mohamed Safwat met 2-6,
6-1 en 6-4 vervroegd naar de Olympische Spelen
in Tokio.

hij een maand geleden. „In Almaty in Kazachstan won ik mijn
eerste challengertoernooi door Tomas Barrios uit Chili te verslaan:
6-1 6-2.” Hij deed dat met veel overtuiging. Redenen genoeg om
de partij tussen De Jong en Botic van de Zandschulp vandaag op
centre court bij te wonen. Twee tennissers steken in een goede
vorm. Beleef het beste dus op het centre court.

Voordat hij het eerste balletje in Amersfoort sloeg,
bekende het 21-jarige tennistalent dat het voor hem
moeilijk is om week in week uit hetzelfde niveau te
laten zien. Uitgerekend op het Dutch Open toont
De Jong al zijn capaciteiten. „Dit is voor mij ook
een speciaal toernooi. Twee jaar geleden won ik
hier mijn eerste partij in de Challenger Tour. Dat was
tegen Scott Griekspoor op centre court. Daarna
ging het met ups en downs.” De echte up beleefde
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De uitdagende wedstrijd van een fysiotherapeut
Fit worden en fit blijven. De professionals van het
Orthopedisch, Revalidatie en Expertise Centrum,
kortweg OREC, zijn uiteraard van de partij tijdens
het Van Mossel Kia Dutch Open.

spelen. Een advies dat natuurlijk werd opgevolgd. Veel tennisliefhebbers hebben ons ook twee jaar geleden aan het werk gezien in
de finale. Na een diagnose volgde manuele therapie. De betreffende
tennisser won uiteindelijk de titel. Dat geeft een goed gevoel. Het is
net alsof je ook een wedstrijd hebt gewonnen.”

„We zijn hier actief omdat we ATP-gecertificeerd zijn”, legt
fysiotherapeut en manueel therapeut Rogier Bokelmans uit.
Tijdens het toernooi heeft hij zijn behandelkamer ondergebracht in
de catacombe van het spelershome. „OREC biedt gespecialiseerde
(para)medische begeleiding en werkt samen met neurologen,
orthopedische chirurgen, de SportArtsenGroep, University of
Applied Science Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, HeartLife,
OrthoXpert en sportverenigingen. Wij hebben contracten met
alle Nederlandse zorgverzekeraars. Op dit toernooi hebben wij
dankzij onze ATP-certificering de bevoegdheid om blessures van
tennissers te behandelen. Tennissers mogen namelijk tijdens het
toernooi niet behandeld worden door hun eigen fysiotherapeuten.
De behandelingen die wij uitvoeren gebeuren niet alleen voor of na
de wedstrijd. Het kan ook zijn dat we een call krijgen van een van
de scheidsrechters. We weten dan dat er een speler om een
behandeling heeft gevraagd.”
Drie minuten
Bij de playersdesk staan de bekende tassen klaar met alle
oplapmiddelen. In het voetbal heet dit de bekende ’spons’.
Voorts snelt de fysiotherapeut naar de betreffende baan om de
tennisser te helpen. „We hebben eerst overleg met de speler,
gevolgd door een diagnose. Op het moment dat de diagnose
duidelijkheid heeft gegeven, krijgen we drie minuten de tijd om
de blessure te behandelen. We hebben op dit toernooi al vier calls
gehad. Een keer gaven we de tennisser het advies niet verder te
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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
tot
Tennis Academy Kockx (TAK) is eenwedstrijden
professionele en enthousiasmerende
tennisschool met een duidelijke missie:
passie voor het spel koppelen aan spelplezier en de persoonlijke
en met € 27.50 voor de finaledag.
Een
passe-partout
voor
ontwikkeling van elke individuele speler of speelster.
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 11:00 am
- Quarterfinals - [7] G. Andreozzi (ARG) vs
[WC] J. Sels (NED)
- Quarterfinals - M. Kestelboim (ARG) /
F. Mena (ARG) vs [2] D. Brown (GER) /
T. Weissborn (AUT)
Not Before 3:00 pm
- Quarterfinals - J. De Jong (NED) vs
[2] B. Van de Zandschulp (NED)
- Quarterfinals - [1] T. Griekspoor (NED) vs
[6] K. Coppejans (BEL)

- Semifinals - [WC] D. De Jonge (NED) /
G. Den Ouden (NED) or L. Castelnuovo (SUI)/
M. Guinard (FRA) vs M. Kestelboim (ARG) /
F. Mena (ARG) or [2] D. Brown (GER) /
T. Weissborn (AUT)
KNLTB COURT
Start 11:00 am
- Quarterfinals - [WC] D. De Jonge (NED) /
G. Den Ouden (NED) vs L. Castelnuovo
(SUI) / M. Guinard (FRA)

- Quarterfinals - after suitable rest G. Brouwer (NED) / J. Sels (NED) vs
[WC] M. De Krom (NED) /
B. Van Den Berg (NED)
- Quarterfinals - time to be confirmed [4] A. Hoang (FRA) vs [Q] J. Nikles (SUI) or
[8] L. Rosol (CZE)
- Semifinals - court & time to be confirmed [1] S. Galdos (PER) / G. Oliveira (POR) vs
G. Brouwer (NED) / J. Sels (NED) or
[WC] M. De Krom (NED) /
B. Van Den Berg (NED)

Klantgerichtheid, flexibiliteit, waardering en vertrouwen
Wie het Van Mossel Kia Dutch Open bezoekt, moet allereerst langs de vervaarlijke
Arjan van Ginkel. Hij is van Van Safe4ALL Security. Volgens de website streeft dit
bedrijf altijd naar perfectie. ‘Om dit te realiseren nemen wij de eisen en wensen van
onze opdrachtgevers als hoogste prioriteit’, zo lezen we. ‘Klantgerichtheid, flexibiliteit,
waardering en vertrouwen staan bij ons centraal.’
„Dat klopt helemaal”, aldus Van Ginkel met een lach op zijn gezicht. „Wij zorgen dat alles net buiten het toegangshek soepel verloopt. En met ‘wij’ bedoel ik ook mijn collega
Dennis Kuijten die ik meer zie dan mijn eigen vrouw. We zorgen dat de buurtbewoners
geen verkeersoverlast hebben van dit toernooi. Ook als het gaat om het parkeren van
hun auto. En dat lukt erg goed. We staan veel bij de ingang, maar als het regent zijn we
creatief genoeg om aan de achterzijde van onze dienstauto te schuilen. We doen beide
deurtjes open, klappen de paraplu open en klaar zijn we.”

