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VAN MOSSEL KIA COURT
14.00 UUR FINALE ENKELSPEL: Tallon Griekspoor tegen Botic van de Zandschulp

Voor het eerst sinds 1957
een Nederlands onderonsje
Na de dubbelspelfinale, die gisteren
werd gespeeld en door het duo
Luca Castelnuovo/Manuel Guinard
werd gewonnen, wordt vandaag
het hoofdgerecht opgediend. Het
slotakkoord wordt ingekleurd door
Tallon Griekspoor en Botic van de
Zandschulp. Laatstgenoemde maakt
op dit toernooi een sterke indruk.
De als tweede geplaatste Veenendaler
won op de eerste dag met 6-2, 6-4 van
de Portugees Gonçalo Oliveira. Daarna
overtuigde hij door op het Van Mossel Kia Dutch Open titelhouder Mats
Moraing met 6-3,7-5 te verslaan om
voorts de 21-jarige Jesper de Jong met
6-3, 6-0 aan zijn zegekar te binden. Via
een 6-7, 6-3 en 6-2 overwinning op de
als zevende geplaatste Guido Andreozzi staat hij vandaag in de finale tegen
Tallon Griekspoor. De als eerste geplaatst
Noord-Hollander, bereikte op zijn beurt

de finale via een route die begon op
centre court tegen de Belg Michael
Geerts. Het was op het oog een
eenvoudig duel voor onze landgenoot
die met 6-2, 7-6 zich weer kon voorbereiden op het duel tegen Michael
Vrbensky. De Tsjech bood vooral in de
tweede set de nodige weerstand.
Maar het was niet genoeg om
Griekspoor opzij te zetten: 6-4, 7-6.
Vrijdagavond versloeg hij de als zesde geplaatste Kimmer Coppejans. De tennisser uit
Nieuw-Vennep, die door Raemon Sluiter vanaf de tribune werd begeleid, won na een moeizame
eerste set met 3-6, 6-3, 6-2. Via een spannende partij tegen de Fransman Antoine Hoang die
in 4-6, 6-3 en 6-4 eindigde, kunnen we voor het eerst in het bestaan van het Dutch Open (1957)
genieten van een Nederlands onderonsje in de finale. Bestel aardbeien met slagroom.
Desnoods een bittergartinuurtje, want het wordt vandaag een knaller. Veel kijkplezier!

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.

Five Steps to the Top
De mouwen zijn opgestroopt.
Voor het toptennis in Nederland is het mooi dat nationale en
internationale spelers zich tijdens het Van Mossel Kia Dutch
Open met elkaar hebben kunnen meten. Bovendien kunnen
jeugdigen dagdromen om op enig moment tot een topper
uit te groeien.
„Op dergelijke toernooien zie je welke passie en overgave de
spelers en speelster aan de dag leggen,” steekt de voormalige
toptennisser Jacco Eltingh van wal. Hij is technische en commercieel directeur binnen de KNLTB. Wie de laatste jaren de ranglijsten bij de mannen uitpluist constateert dat het Nederlandse
tennis enigszins is weggezakt. Na Robin Haase is het even stil in
de top honderd van de wereld. Dit signaal staat natuurlijk volop
op de radar van de bond. De mouwen zijn opgestroopt.
Onder Eltingh is opnieuw gebouwd aan een duurzame structuur
als het gaat om talentontwikkeling. Dat duurt jaren voordat de
resultaten zichtbaar zijn. Maar toch. „Met het gestuurde
programma ‘Five Steps to the Top’ willen we met het instroomprogramma en de nauwe samenwerking met gecertificeerde
tennisscholen de komende jaren meer Nederlandse tennissers
in de wereldtop krijgen. Deze intensievere samenwerkingsvorm
voorkomt hopelijk dat er teveel muurtjes worden gebouwd om
talenten te behouden.”
MOT
De bond heeft een landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen waarin ruimte is voor ontwikkeling en samenwerking.
Het netwerk bestaat vanaf 1 september uit 16 tennisscholen
voor talenten van 11 t/m 14 jaar. Onder regie van de KNLTB én in
samenwerking met elkaar verzorgen de tennisscholen de jeugdopleiding in die leeftijdsfase. Eltingh: „ Al deze partners hebben
zich bereid getoond samen met de KNLTB de beste jeugdspelers
op te leiden conform het zogenoemde Meerjaren Opleidingsplan
Tennis (MOT) Dit plan dient als hulpmiddel voor tennistrainers om

de opleidingsvisie van de bond optimaal ten uitvoer te brengen
op de baan, maar ook voor de ouders van tennistalenten kan de
inhoud van het boekwerk verhelderend werken. De aanleiding
van het plan is het besef dat er verandering nodig is om mee
te gaan met het steeds veranderende tennislandschap.
De trainingen die zij verzorgen zijn samengesteld volgens
de principes van het MOT.”
Inhoud
Het plan kwam tot stand aan de hand van de visie van de
concepten Long-Term Athlete Development Model en het
Athletic Skills Model. Iedereen is erover eens. Het MOT maar
eens gebeuren. Daarnaast hebben ex-topspelers en topcoaches
input gegeven, is gebruik gemaakt van de bestaande kennis
en ervaring van de KNLTB en is er gekeken naar de jeugdopleidingen van andere landen. Zo werd de tennisstructuur van
Australië, Amerika, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Canada,
Engeland en België in kaart gebracht. Er is bewust gekozen
om het plan compact te houden, zodat het raadpleegbaar is voor
trainers en ouders. „Op dit moment hebben we 140 kinderen
tussen de 11 en 18 jaar die dit programma volgen. In deze
leeftijdsgroep zijn 21 spelers en speelsters die nu in de na onale
selectie zijn opgenomen. Nogmaals, pas in de nabije toekomst
kunnen we het resultaat meten of we op televisie of op het
Van Mossel Kia Dutch Open de talenten van vandaag de nodige
passie en overgave aan de dag leggen om uiteindelijk een plek
te verwerven in het mondiale toptennis.”

Napraten met een natje en droogje
Het was tijdens en na het Dutch Open gezellig in de VIP-tent van de hoofdsponsor, Van
Mossel Kia. Met een natje en een droogje kregen de relaties ruim de gelegenheid om na te
praten over de wedstrijden.

Van Mossel Kia
wenst de finalisten
een sportieve finale.
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’Het zijn zeer gevarieerde ritten kan ik je verklappen’
gedurende dit weekje Dutch Open. „Ik rijd heel
wat heen en weer tussen het Conferentiehotel
Kontakt der Kontinenten Soesterberg, waar de
spelers overnachten, en het strijdperk op ALTA”,
opent Inbink vanaf de rundlederen bok van de
auto. „Het zijn zeer gevarieerde ritten kan ik je
verklappen. Vooral als het gaat om de muziek.
Elke speler wil tijdens de rit zijn favoriete muziek
horen. Mijn trommelvliezen zijn al door diverse
muziekklanken gemasseerd. Wat dacht je van
de keuze van de Egyptenaar Mohamed Safwat.
We hebben in de auto genoten van het creatieve
werk van artiesten, als Abdu-l Hamuli, Almaz en
Mahmud Osman. En zo kwam afgelopen week
ook Russische popdance voorbij.

Zodra de wedstrijddag is aangebroken, starten de auto’s
die speciaal door de hoofdsponsor zijn ingezet voor het
Van Mossel Kia Dutch Open. Ook de Kia van Bert Ibink.
Hij heft in zijn woonplaats de ophokplicht op van zijn
raspaarden die voorts in het vooronder van de Koreaanse
limousine kwiek in galop gaan.
Gisterochtend keek hij op de kilometerteller. Hij kwam tot de
constatering dat hij liefst 2.400 kilometer heeft gereden

Of wat te denken van Braziliaanse popmuziek en
dance. Het was een swingend ritje met de zangstem van Caetano
Veloso, Gilberto Gil en Jorge Ben Jor door de geluidsboxen, Maar
ach, na elke speeldag komt ook een einde aan het verzoekplatenprogramma in de Kia. Dan rijd ik naar huis. Maar dan met mijn
muziekkeuze. Opera dus. Wat dacht je van onder meer de
Russisch-Oostenrijkse operasporaan Anna Netrebko? De stem
van haar heeft de delicaatheid en de flexibiliteit van een lichte
lyrische sopraan. Heerlijke arbeidsvitamine waarmee ik elke
werkdag achter het stuur afsluit.”

