
ders graag wil en stimuleert. Want hoe 
meer Amersfoorters bewegen, des te 
vitaler onze stad is. Een groot toernooi 
in onze gemeente met aansprekende 
namen helpt daarbij. Het inspireert  
ongetwijfeld jongere generaties  
Amersfoorters, die hun weg zullen  

‘Een toptennistoernooi in Amersfoort is 
niet alleen iets om trots op te zijn. 
Het straalt ook af op tennissport in de 
breedte in onze gemeente. 
Meer Amersfoorters aan het sporten en 
bewegen krijgen, dat is precies wat het 
college van burgemeester en wethou-

NIEUWSBRIEF

Zinderende en ontspannen 
ontmoetingen op en langs  
de tennisbaan

vinden naar onze verenigingen.  
En onder hen bevinden zich mogelijk de  
talenten die in de toekomst het topniveau 
van het Nederlandse tennis bepalen.’
 
‘Veel dank aan Stichting TopSport 
Amersfoort, tennisvereniging ALTA, de 
sponsoren, de vrijwilligers en alle  
anderen die het toernooi mogelijk  
maken. Ik zie uit naar mooi toernooi  
met zinderende ontmoetingen op de  
tennisbaan, en ontspannen ont- 
moetingen langs de tennisbaan.’
 
Ben van Koningsveld
Wethouder Sport en bewegen,  
Amersfoort

Van Mossel Kia Dutch Open 
ATP Challenger

12-07-2022

“Met de mooie wedstrijden van Van de Zandschulp tegen Nadal en  
Van Rijthoven tegen Djokovic op Wimbledon vers in het geheugen, staat het 
Nederlandse tennis in het middelpunt van de belangstelling. Een beter  
moment voor de derde editie van het Van Mossel Kia Dutch Open is er haast 
niet. Ik - en velen waarschijnlijk met mij - kijk vooral uit naar de komst van  
Tallon Griekspoor. Nadat hij op Wimbledon strandde tegen de nummer 
zeven van de wereld, Alcarez, verdedigt hij de komende dagen zijn titel in 
Amersfoort.’
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het recherchewerk. Na een zoektocht 
scheen het licht van de zaklantaarn op 
de boosdoener. Onder de spoelbak lag 
een haspel. Door condensvorming lekte 
het vocht op een contactpunt van de 
haspel. Ja, dan slaan de stoppen door. 
Niet bij mij. De klus was snel geklaard.” 

Grote hoogte
Daarnaast verricht Dubbeld graag heel 
wat hand- en spandiensten, zoals het be-
vestigen van alle spandoeken rondom de 
tennisbanen. „Je kent het wel: trapje op 
en trapje af”, aldus de vrijwilliger. Maar 
de echte grote hoogte bereikt hij ver-
moedelijk aankomende zaterdag. „Ik zit 
dan in een Cessna”, legt hij uit. „Op een 
hoogte van pakweg 400 meter gaat een 
speciaal deurtje open zodat ik onbelem-
merd foto’s kan nemen van delen van de 
stad en haar omgeving. In dit geval  geeft 
ik de piloot opdracht om een paar keer 
over het tenniscomplex van ALTA te vlie-

gen. Het lijkt me dan gaaf om een lucht-
foto te maken van het center court waar 
dan de halve finale wordt gespeeld.”

Bedrading
Na het toernooi maakt Dubbeld zich 
op voor het ‘schoon’ afleveren van het 
tenniscomplex. „Ook alle internetkabels 
om het veld worden verwijderd. Het gaat 
dan om honderden meters aan draad 
die de ATP-technici hebben aangelegd. 
Na het toernooi verwijderen ze alleen de 
camera’s waarmee de hele tenniswereld 
thuis de wedstrijden konden volgen. De 
bedrading laten ze liggen. We rollen alles 
op en dan verdwijnen de kabels in de 
kliko. Het is al met al even aanpoten om 
alles ‘schoon’ te vegen. Maar daar heb-
ben we wel toptennis op en een prima 
sfeer langs de baan voor teruggekregen.” 

Hand- en spandiensten  
tot op grote hoogte
Een proftennisser loopt gemiddeld 
per wedstrijd op het Van Mossel Kia 
Dutch Open zo’n 4,8 kilometer per 
match. Een schijntje vergeleken met 
de afstand die Jaap Dubbeld aflegt 
tijdens dit toernooi, inclusief zijn uit-
stapje op 400 meter hoogte. 

Jaap Dubbeld is het aanspreekpunt voor 
het beheer van alle technische zaken 
tijdens het Van Mossel Kia Dutch Open. 
„Het gaat dan om het beheer van de 
riolering, elektriciteit en internetaanslui-
tingen”, opent Dubbeld. „Er komt heel 
wat bij kijken. Neem alleen al de stroom-
voorziening. Er zijn gedurende het toer-
nooi heel wat extra aansluitpunten die 
logischerwijs niet allemaal op een groep 
kunnen worden aangesloten. Dat vraagt 
wat puzzelwerk. Natuurlijk bestaat de 
kans op een storing. Vorig jaar bijvoor-
beeld werd het op de late avond ver-
vroegd donker in de VIP-tent. Dan begint 



De tennissers die vandaag op het Van Mossel Kia Dutch Open acteren kunnen 
de toppers van morgen zijn. Arthur Fils bijvoorbeeld. Hij is de belichaming van 
de Franse tennisschool: snel, beweeglijk en krachtig.

In 2019 maakte de Amersfoortse tennis-
liefhebber kennis met de toen 16-jarige 
Deense tennisser Holger Rune. Drie jaar 
later staat hij 28ste op de ATP-ranking.

Uiteraard werd Holger vanaf de eer-
ste ronde al door het publiek omarmd. 
Niet alleen omdat hij een Groningse 

voorvader had. Neen, het was ook de 
tennisstijl die Rune aan de dag legde. 
Het was genieten. En dat doet degene 
die de derde editie van het Van Mossel 
Kia Dutch Open bezoekt ook als hij of 
zij het spel van Arthur Fils zien. „Ik merk 
dat ik kennelijk iets extra’s op de baan 
breng”, opent de Franse tennisser uit 

Parijs die op dit moment op de 346ste 
plaats staat. Een van zijn sterke punten 
is zijn loopsnelheid. „Ik heb vroeger ook 
op atletiek gezeten. Ik had volgens mijn 
trainer aanleg voor de sprintonderdelen. 
Toen ik 12 jaar was liep ik de 50 meter 
in 7 seconden en nog een beetje. In die 
tijd speelde ik ook tennis. En daar heb 
ik uiteindelijk voor gekozen.  Vanaf mijn 
veertiende jaar speel in en buiten  
Frankrijk verschillende  toernooien.”

Hoogvliegers
Fils, die net 18 jaar is geworden, wordt 
begeleid door Jérôme Potier die eind 
jaren tachtig de nummer 68 van het 
mondiale tenniscircuit was. In het recent 
verleden was hij coach van onder andere 
Thierry Ascione. Met Fils hoopt de voor-
malige profspeler hogere ogen te gooien. 
Fils toont genoeg talent. Hij won met 
Giovanni Mpetshi Perricard in 2021 het 
dubbelspel op Roland Garros. Boven-
dien heeft hij tijdens recente toernooien 
hoogvliegers als de Argenijn Camilo Ugo 
Carabelli en de Rus Roman Safioellin 
verslagen. „Maar soms moet ik ook even 
nederlagen slikken”, aldus de jonge 
Fransman. „Tijdens de kwalificaties van 
Roland Garros werd ik dit jaar verslagen 
door mijn landgenoot Gabriël Garis. Het 
hoort er allemaal bij.”

Saumon de France
Fils behoort met spelers als Luca  
Van Ascche die ook acteert op het  
Van Mossel Kia Dutch Open en Gabriël 
Garis tot het neusje van de saumon de 
France. Na de afgetekende overwinnin-
gen in de kwalificatie op de Indiër Sumit 
Nagal en gisteren in de eerste ronde  
tegen de Zwiter Johan Nikles, nam  
coach Potier de verbeterpunten nog 
even door. „Dat zijn nog heel wat pun-
ten”, aldus het korte antwoord van Fils 
die behalve over snelheid en wensbaar-
heid over een uitstekende forehand be-
schikt. De Amersfoortse tennisliefhebber 
is weer een publiekslieveling rijker.
De tennissers die vandaag op het Van 
Mossel Kia Dutch Open acteren kunnen 
de toppers van morgen zijn. Wat doet 
Fils morgen? „Ik wil over een jaar in de 
top honderd staan op de wereldranglijst.”

Snel, beweeglijk en krachtig
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Met dank aan onze sponsoren:

VAN MOSSEL Kia COURT
start 10:30 am
[Q] I. Gakhov vs [WC]  
D. Wassermann (NED) 
[LL] H. Mayot (FRA) vs  
[WC] A. Jong (NED) 

Not Before 1:30 pm
[4] C. Taberner (ESP) vs  
[Alt] R. Haase (NED) 

Not Before 4:30 pm
[1] N. Barrientos (COL) /  
M. Reyes-Varela (MEX) vs  
A. Chandrasekar (IND) /  
N. Prashanth (IND) 

Not Before 7:00 pm
[1] T. Griekspoor (NED) vs 
[Alt] J. Barranco Cosano 
(ESP) 

SCHOONDERBEEK COURT
start 10:30 am
[8] Z. Bergs (BEL) vs  
[Q] L. Van Assche (FRA) 
[Q] A. Fils (FRA) vs  
[6] S. Travaglia (ITA) 

Not Before 1:30 pm
D. Kuzmanov (BUL) vs  
[7] M. Moraing (GER) 
[Q] M. Krumich (CZE) vs  
[3] B. Zapata Miralles (ESP) 

Not Before 7:00 pm
[WC] A. Jong (NED) /  
B. Stevens (NED) vs B. Arias 
(BOL) / F. Zeballos (BOL) 

KNLTB COURT 
start 10:30 am
D. Masur (GER) vs  
[Q] A. Andreev (BUL) 
[LL] O. Gutierrez (BRA) vs  
L. Lokoli (FRA) 

Not Before 1:30 pm
V. Sachko (UKR) vs  
A. Collarini (ARG) 
[Q] T. Lamasine (FRA) vs  
N. Kicker (ARG) 

Van Mossel Kia Dutch Open - Amersfoort, 
Netherlands  11-17 july 2022
Order of play - tuesday, july 12, 2022

Van Wimbledon naar ALTA
Als Wimbledon klaar is, begint in 
Amersfoort het Van Mossel Kia Dutch 
Open 2022. Van gisteren is onze 
stad in de ban van tennis. Het wordt 
volgens de voormalige tennisverslag-
gever van NOS Langs de lijn,  
Ted van der Meer, ongetwijfeld  
opnieuw een succes.

„Oké, natuurlijk geen Djokovic en Nadal, 
maar wel ‘gretige’ spelers van het niveau 
Tallon Griekspoor. Ze staan te trappelen 
om de ranglijsten te beklimmen, op weg 
naar de top.
Amersfoort heeft een boeiende tennisge-
schiedenis. Nadat het Melkhuisje - met 
Dutch Opens van 1957-1994 - ten onder 

ging, verhuisde het evenement naar  
Amsterdam en zeven jaar later landde 
het bij de Bokkeduinen. Van 2002-2008 
werd er op het hoogste niveau gespeeld. 
De fans en het journaille keken toe.  
Helaas, niet lang daarna kocht pa  
Djokovic de toernooirechten op en was 
‘ons’ toptoernooi foetsie.
Over Djokovic gesproken, Novak was in 
2006 in Amersfoort toernooiwinnaar, als 
19-jarige. Toen wisten we nog niet wat 
een grootheid hij zou worden. Twee jaar 
eerder was het Martin Verkerk geweest, 
die de hoogste eer opeiste. Iedereen liep 
in die tijd met Martin weg. Hij was een 
jaar eerder finalist op Roland Garros, 
na een reeks prachtprestaties. Wat zou 

het mooi zijn als we over een paar jaar 
kunnen zeggen, dat we tijdens het Dutch 
Open van 2022 een winnaar hadden die 
uitgegroeid was tot een Grand Slam- 
winnaar. Het zou me niet verbazen.  
Het barst deze week immers weer van 
het toptalent.”


