
toernooi in Amersfoort zo interessant. De 
tennisser die deze week voor het publiek 
acteert op het Van Mossel Kia Dutch 
Open kan de topper van morgen zijn. 
Dit jaar verdedigt Tallon Griekspoor 
zijn titel. De nummer 53 van de wereld 
is slagvaardig. Maar of dat genoeg is, 
weten we komende zondag. Dan wordt 
op het center court de finale gespeeld. 
Hij heeft concurrentie. Ook uit Spanje. 
We kunnen drie tennissers uit de ATP 
top-100 begroeten: Roberto Carbal-
les Baena (ATP 87), Bernabe Zapata 
Miralles (ATP 90) en Carlos Taberner 
(ATP 98).” Leuk voor de statistieken 
is dat Griekspoor vorig jaar nog in de 
finale speelde tegen Roberto Carballes 

Dit zegt Tom Nijssen, toernooidirecteur. 
Voor de voormalige toptennisser is het 
natuurlijk een geweldige uitdaging om 
ook het derde hoofdstuk in te kleuren 
van het Van Mossel Kia Dutch Open ten-
nistoernooi. Drie jaar geleden won Mats 
Moraing de titel. „De Duitser is verknocht 
aan dit toernooi, want ook dit jaar laat hij 
op het Amersfoortse gravel zijn ten-
nisracket spreken”, aldus Nijssen. „En 
iedereen kent ook het verhaal van vorig 
jaar. Toen genoten we van de finale  
tussen Botic van de Zandschulp en 
Tallon Griekspoor. Laatstgenoemde 
won. Met beide spelers is het daarna 
crescendo gegaan. Ze behoren tot de 
wereldtop. En dat maakt dit jaarlijkse 
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‘We gaan het allemaal zien,
beleven en horen’ Baena. Dat was in Murcia. Onze land-

genoot won toen met 3-6, 7-5, 6-3. Maar 
wat zijn statistieken nu waard? Nijssen 
daarover: „Op tennistoernooien liggen 
altijd verrassingen op de loer. Misschien 
zijn we wel op het Van Mossel Kia Dutch 
Open getuige van de doorbraak van 
Jesper de Jong. Het gaat namelijk goed 
met het Nederlandse mannentennis. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
We gaan het allemaal zien, beleven en 
horen op de banen van ALTA. Ik wens 
iedereen weer erg veel tennisplezier op 
het Van Mossel Kia Dutch Open.”

Van Mossel Kia Dutch Open 
ATP Challenger

11-07-2022

Het Van Mossel Kia Dutch Open tennistoernooi is dé plek voor aanstormende 
nationale en internationale tennistalenten die hun positie op de ATP-ranking 
willen verbeteren. De eerste slagenwisseling op de banen van ALTA is  
vandaag een feit. “Welkom allen.”



De nieuwe Kia Niro
Een ultiem Matchpoint

VANAF 

€ 31.995
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Het sponsorship tussen Stichting Top-
Sport Amersfoort, ALTA en Van Mossel 
Kia in Amersfoort versterkt ook het part-
nership van de KNLTB en Kia Motors 
Nederland, waarbij de gedachte is lokale 
dealers en verenigingen aan elkaar te 
verbinden.
 
Na twee succesvolle en inspirerende 
edities, staan wij graag voor de derde 
maal aan de baseline van het Van Mos-
sel Kia Dutch Open. Klaar voor de op-
slag. Tijdens het Van Mossel Kia Dutch 
Open 2022 gaan 32 tennissers uit de top 
van de internationale tenniswereld de 
strijd met elkaar aan op de Amersfoort-
se gravelbanen. Naast het prijzengeld 
van € 45.750 zijn er 80 ranking punten 
te vergeven tijdens dit toernooi. Vanaf 
vandaag stuift het gravel weer hoog 
op, worden de vuisten gebald en zal de 

adrenaline stijgen. Te midden van alle 
games, sets en matches willen wij onze 
gasten graag hartelijk ontvangen in de 
VIP-lounge. Geniet tot en met zondag 
van toptennis waar de tennissers die 
meedoen aan het Van Mossel Kia Dutch 
Open, de toppers van morgen kunnen 
zijn. Welkom.”

Voor de derde maal aan de baseline 
van het Van Mossel Kia Dutch Open
Met Kia heeft de KNLTB een prima 
sparringpartner. Zo focust de sa-
menwerking zich inmiddels ook op 
een duurzame toekomst van ten-
nisverenigingen en ondersteuning 
van toernooien. Het Van Mossel Kia 
Dutch Open is daar een prachtig 
voorbeeld van. 
 
“Een van de kernwaarden van de Van 
Mossel Automotive Groep is de kracht 
en de wil om onderscheidend te zijn”, 
vertellen Bas Huijzer, divisiedirec-
teur Van Mossel Automotive Groep, 
en Frank Daalhuisen, commercieel 
directeur Van Mossel Kia. „Wij geloven 
dat wij door deze samenwerking onze 
klanten niet alleen onze passie voor 
auto’s kunnen laten zien, maar hen ook 
kunnen meenemen in een wereld die 
minstens zoveel passie en drive kent.”



Tallon Griekspoor vindt het fijn om na circa vier weken op grasbanen nu terug 
te zijn op het gravel in Amersfoort. De tennisser uit Nieuw-Vennep weet zeker 
dat het grasseizoen hem hoe dan ook goed doet. De aanvallende manier van 
spelen neemt hij zeker mee naar Amersfoort.

„Ik had gelukkig de ruimte in mijn agen-
da die normaal gesproken 30 weken 
is geblokt met toernooien. Het is top 
om hier te spelen met mijn familie en 
vrienden op de tribune. Het is ook lekker 
dichtbij huis.” 

De focus van Griekspoor is gericht op 
het bereiken van de finale op inmiddels 
‘zijn’ Dutch Open, zoals hij dit toernooi 
duidt. Uiteraard heeft hij, na zijn uit-
schakeling op Wimbledon in de eerste 

en tweede ronde van het dubbel- res-
pectievelijk enkelspel, de namen van 
tennissers gezien die zich in Amersfoort 
rechtstreeks geplaatst hebben. „Vergele-
ken met voorgaande jaren is het niveau 
behoorlijk hoger”, aldus Griekspoor. 
„Het is beslist geen garantie dat het me 
dit jaar in Amersfoort weer lukt om de 
titel te winnen. Weet je, op toernooien 
als het Dutch Open zijn spelers tot op 
het bot gemotiveerd. Ze willen stappen 
maken om hogerop te komen.”

Druk
Stappen maken. Dat heeft Griekspoor 
in het afgelopen jaar ook zeker gedaan. 
Feitelijk is het met hem allemaal vorig 
jaar begonnen op het Dutch Open. Hij 
stond 124ste op de wereldranglijst en 
werkte toen net samen met zijn begelei-
ders Raemon Sluiter en Dennis Schenk. 
In de eindstrijd stond hij tegenover zijn 
maatje Botic van de Zandschulp. „Ik 
wilde de titel en de bijbehorende 80 
ATP-punten. Er lagen voor mij name-
lijk nog plaatsingsmogelijkheden voor 
het US Open.” Na het Van Mossel Kia 
Dutch Open ging het crescendo met 
zijn tenniscarrière. Hij maakte een grote 
sprong op de wereldranglijst door liefst 
5 challengers te winnen. Zijn debuut 
op het US Open was een feit. Daarna 
hebben we Griekspoor nog vele malen 
via televisiebeelden kunnen volgen op 
grote tennistoernooien. Op de vraag of 
de huidige nummer 53 van het mondi-
ale tennis na het Van Mossel Kia Dutch 
Open weer verder klimt, reageert hij 
nuchter. „Ik ga mijzelf niet onnodig veel 
druk opleggen ”, aldus Griekspoor. „Het 
is en blijft hard werken.” Zijn houding is 
veelzeggend. Hij heeft er zin in om op 
het Van Mossel Kia Dutch Open een 
goed resultaat neer te zetten.

Stappen maken

VERBOUW

VERHUUR

NIEUWBOUW

PROJECT ONTWIKKELING

Schoonderbeek BV
Computerweg 16
3821 AB Amersfoort
033 - 455 83 65
info@schoonderbeek-bv.nl
www.schoonderbeekbouw.nl

Bouw- en aannemingsbedrijf

Amersfoor t



Op de gravelbanen van HLTC  
‘t Melkhuisje  - opgericht in 1895 - in 
Hilversum werd 65 jaar geleden voor 
het eerst het ATP Dutch Open gespeeld.  
In de finale van het mannenenkelspel 
stond de  
Rotterdammer Alfred Eduard (Fred) 
Dehnert tegenover een even kleurrijke 
tegenstander: de geboren Kroaat  
Ladislav Legenstein. Hij was destijds 
stateloos burger. Legenstein won 
afgetekend met 6-1, 6-1. Vijf jaar later 

dook de eerste titelhouder van het Dutch 
Open op in het Davis-Cup-team van 
Oostenrijk. En ter viering van het 50-jarig 
bestaan van het Dutch Open speelde hij 
een demonstratie op het centercourt van 
De Bokkeduinen in Amersfoort met drie 
andere voormalig winnaars:  
Tom Okker, Guillermo Vilas en  
Balázs Tarózs. In zijn 80ste levensjaar 
was Legenstein nog niet klaar met zijn 
tenniscarrière. Hij werd wereldkampioen 
voor spelers boven de 80 jaar.

Dutch Open, 65 jaar jong
Het verhaal van de eerste winnaar: 

Ladislav Legenstein

Met dank aan onze sponsoren:

VAN MOSSEL Kia COURT  
start 11:00 am
Qualifying Final - Qualifying - [5]  
I. Gakhov vs [WC] S. Pontjodikromo 
(NED) Qualifying Final - Qualifying - [6]  
A. Andreev (BUL) or [WC] E. Khoeblal 
(NED) vs [PR] I. Cervantes (ESP) 

Not Before 4:00 pm
[WC] M. Houkes (NED) vs T. Skatov 
(KAZ) 

Not Before 7:00 pm
J. Sels (NED) vs [2] R. Carballes Baena 
(ESP) 

SCHOONDERBEEK COURT start 
11:00 am
Qualifying Final - Qualifying - G. Onclin 
(BEL) vs [12] M. Krumich (CZE) 
Qualifying Final - Qualifying - [2] B.  
Hassan (LIB) or T. Lamasine (FRA) vs  
J. Mridha (SWE) or [9] H. Mayot (FRA) 

Not Before 3:00 pm
[5] T. Daniel (JPN) vs E. Furness (FRA) 
Z. Piros (HUN) vs A. Ritschard (SUI) 

KNLTB COURT start 11:00 am
Qualifying Final - Qualifying - [1]  
J. Nikles (SUI) vs [7] A. Fils (FRA) 
Qualifying Final - Qualifying - [3]  
L. Van Assche (FRA) vs V. Orlov (UKR)  
or [8] O. Gutierrez (BRA)

Van mossel Kia Dutch Open - Amersfoort, 
Netherlands  11-17 july 2022
Order of play - monday, july 11, 2022


