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Vrijdag frietjesdag
Wat is de lekkerste start van het
weekend? Frietjes! Vrijdag is immers
frietjesdag. Meer dan ooit. Dat bewees
het aantal mensen dat gisteren voor
de hoge toonbank van de frietkar op
het Dutch Open stond.
Begint ieders weekend steevast met het
knetterende geluid van dat zakkende

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

mandje in het vet? Pepita
van Snippenberg weet
er alles van. Zij maakte
gisteren overuren in de
frietkar. Voor de 18-jarige
Amersfoortse is het wel
een hele omschakeling
om te verkeren te
midden van zware vette
dampen. Zij volgt immers
een verkwikkende en
gezonde sportopleiding
in Zwolle. „Maar dit werk
is wel erg gezellig”, duidt
Pepita die na een dagje
bakken de balans kan opmaken welke vette hap nu populair is op het Dutch Open en
welke wat minder in het knetterende vet is gedompeld. „Het lijken wel beursberichten die ik
ga opsommen”, grapt ze. „Laten we eerste de favorieten noemen. Dat zijn de kroketten,
hamburgers en de bittergarnituurtjes.” De vraag naar kaassoufflé die de Haastrechtse
snackbarhouder Hans van Bemmel in 1969 heeft uitgevonden samen met een plaatselijke
bakker, loopt volgens Pepita wat terug. „Dat geldt ook voor de vega en mega loempia.
Verder is natuurlijk de friet met het bekende sausje erg populair. Vaak weten mensen niet
eens het verschil tussen mayonaise en frietsaus. Ik zou op deze vrijdag frietdag voor de
frietsaus kiezen. Een saus die deze vrijdag frietdag compleet maakt.”

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.

Spelershotel van het Van Mossel Kia Dutch Open
Ook dit jaar fungeert Conferentiehotel Kontakt der
Kontinenten als officieel spelershotel. Het hotel aan
de Amersfoortsestraat (Soesterberg) bestaat uit twee
historische gebouwen en biedt met 130 hotelkamers
en een groot bosterrein alle ruimte voor een ontspannen
verblijf tijdens het internationale tennistoernooi.
Ruimte voor inspanning én ontspanning
Met 25 conferentiezalen is Kontakt der Kontinenten al jaren
een bekende speler als locatie voor zakelijke bijeenkomsten en
events. Maar er is ook ruimte voor ontspanning. Door de unieke
ligging op de Utrechtse Heuvelrug leent het hotel zich uitstekend
voor een heerlijk weekend wandelen, fietsen of mountainbiken.
En met Thermen Soesterberg op loopafstand behoort zelfs een
compleet wellnessweekend tot de mogelijkheden.
KonneKt restaurant, bar en lounge
Het in 2020 geopende KonneKt restaurant, bar en lounge is dé
ontmoetingsplek in het hart van het hotel. Gasten genieten er

tijdens het ontbijt, de lunch en het diner van smaakvolle gerechten en dranken met een wereldse twist en het heerlijke terras met
uitzicht op de groene bostuin.

De tegeltjeswijsheid van tennisfotograaf Rien Hokken
‘Je kunt alleen een professionele fotograaf worden, als je
daadwerkelijk foto’s kunt maken van professionele kwaliteit.
Zorg ervoor dat je de techniek beheerst, dat je voldoende
ervaring hebt, dat je in allerlei omstandigheden kan werken en
dat je apparatuur professioneel genoeg is.’ Dit is ook de lange
termijn tegeltjeswijsheid van Rien Hokken.
De in Apeldoorn geboren Hokken is vanaf 1980 professioneel
tennisfotograaf. Hij heeft dus al aardig wat toppers in zijn lens
gevangen, onder wie John McEnroe die hij tot zijn vrienden
mag rekenen. „In 80% van de gevallen ben ik naast de
tennisbaan te vinden. De overige sporten die ik in mijn lens
vang zijn badminton en skiën.
Ik denk dat de liefde die ik heb voor tennis van invloed is op het
uiteindelijke resultaat. Al met al zorg ik dat ik me altijd onzichtbaar
opstel voor de tennissers. Het standpunt dat je inneemt bij een
wedstrijd is natuurlijk essentieel. Maar vaak en zeker bij grote
toernooien moet je het doen met de positie die voor mij is
gereserveerd. Gelukkig kan ik tijdens een wedstrijd met een collega
wisselen van positie. Ik heb heel wat grote toernooien meegemaakt.
Roland Garros heb ik minimaal 25 keer bezocht. Ook ben ik vaak
door het draaihek gegaan van Wimbledon, het US Open en vanzelfsprekend het ABN AMRO World Tennis Tournament. Ik volg op het
Van Mossel Kia Dutch Open de verrichtingen van de Nederlandse
tennissers in het algemeen en die van Botic van de Zandschulp
en Tallon Griekspoor in het bijzonder. Dat zijn naar mijn mening de
dragers van het tennis in ons land. Bijkomend voordeel van een
fotograaf is dat ik ook de tennistechnieken op de voet volg.
Ik tennis al 58 jaar. Dankzij al die toernooien ben ik een betere
tennisser geworden.”
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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 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 nieuwe editie van Kei In Sport
ligt sinds kort weer op de mat bij
ca. 60.000 huishoudens in de regio
Amersfoort. En we gaan weer vol door!
Net als de sportliefhebber bent u binnen
en buiten de lijnen van alle speelvelden
op zoek naar zakelijke relaties.
Dan kunt u Kei In Sport niet passeren.
Dit medium dat the buzz in de sport
uitvoerig bedient met achtergronden,
scherpe opinies en openhartige
interviews, bewaart de sporter thuis
gelukkig veel langer dan de reguliere
krant. De krachtige boodschap van de
adverteerder leeft dus langer op de bank.

De games, sets en matches van vandaag
VAN MOSSEL KIA COURT
Start 12:00 noon
- [1] S. Galdos (PER) / G. Oliveira (POR) or [WC] M. De Krom (NED) / B. Van Den Berg (NED) vs
L. Castelnuovo (SUI) / M. Guinard (FRA) or [2] D. Brown (GER) / T. Weissborn (AUT)
Not Before 2:00 pm
[7] G. Andreozzi (ARG) vs [2] B. Van de Zandschulp (NED)
Not Before 4:00 pm
[1] T. Griekspoor (NED) or [6] K. Coppejans (BEL) vs [4] A. Hoang (FRA)

Een nieuw persoonlijk record: 11.02.44 uur
Een alter ego is een tweede persoonlijkheid waarmee een persoon zich onderscheidt van
zijn werkelijke identiteit. „Ik ben ‘Pluto’ op het Dutch Open,” duidt de kleurrijke Wilard
Hamstra die tevens een fervent duursporter is. Terwijl op deze vroege ochtend om en nabij
het centre court van het Van Mossel Kia Dutch Open de houtduif koert en de specht zijn
houtbewerking hervat, trekt de sympathieke Hamstra zijn handschoenen aan en gaat aan de
slag. „Ik ben hier elke dag bezig met allerhande werkzaamheden. Het gaat dan om het legen
van de vuilnisbakken, het schoonhouden van de toiletgroepen en alles wat erbij hoort. Het
gaat erom dat het tennispark opgeruimd en fris blijft. Ik moet toegeven dat het tennispubliek
beslist keurige mensen zijn. Maar er is altijd veel werk te doen. Het is een mooie manier om
fit te blijven. Het is te vergelijken met mijn hobby: het verteren van de hele triatlon. In het
Belgische Middelkerke liep ik ooit een tijd van 14.17.59 uur. De bevrijdende finishlijn van
de Almere Triatlon kwam na 13.13.59 uur. Gisteren haalde ik hier mijn persoonlijk record:
11.02.44 uur. Door de regen kon ik namelijk vroeger naar huis.”

