
Het is spitsuur in de tent die grenst aan de Schoonderbeek Court waar zojuist een 
onderonsje wordt uitgevochten tussen de Belg Zizou Bergs en de Fransman Luca 
Van Assche. Ballenjongens komen in de tent, eten een bolletje en drinken een glaas-
je en hup, aan de slag maar weer. „’s Ochtends voorzien we alles van koffie, taart en 
een glimlach”, aldus Gezina. „Om de energie van de jongens op niveau te houden, 
smeren we zo’n 200 bolletjes en beleggen deze met kaas, ei of anderszins. Het  
suikerbrood is bij deze jonge gasten een hit. Ze beoordelen dit brood met een tien,”

Daarnaast wordt in deze tent dagelijks 10 liter koffie en 5 liter thee geschonken.  
„Maar er is hier ook voldoende water ‘aan boord”, merkt Judith op. „Dat lengen we 
aan met sinaasappel- of frambozensmaakjes. Je kunt je voorstellen dat de kannen 
limonade bij deze buitentemperaturen niet meer zijn aan te slepen.” Na de lunch 
is het tijd voor de warme hap, waarna Judith en Gezina alles opruimen om soms 
met een krentenbol in de hand naar huis te gaan. „Als ik thuis ben dan kan ik geen 
bolletje meer zien”, aldus Gezina tot besluit. „Is het ’s ochtends koffie, taart en een 
glimlach, als ik thuis ben is het een prosecco en een aardbei wat de klok slaat.”
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Gezina Topper en Judith 
Wammes voorzien de 
vrijwilligers, ballenjon-
gen en scheidsrechters 
overdag van een natje 
en een droogje. „Vroeg 
in de ochtend beginnen 
we al met de voorberei-
dingen.”

Zondag finale enkelspel 
met feestelijke en 
interessante aanloop

13:00 uur Voorbereidingen voor 
demonstratie Paul HAARHUIS en 
Dennis KOCKX. Scheidsrechter: 
Jacco ELTINGH

13:15 uur demonstratie Paul 
HAARHUIS en Dennis KOCKX. 
Scheidsrechter: Jacco ELTINGH

14:00 uur  Onder voorbehoud:  
demonstratie dubbelspel Paul 
HAARHUIS/Jacco ELTINGH –  
Dennis KOCKX/Tom NIJSSEN

14:30 uur Demonstratie freestyle 
voetballer Jesse MARLET.   
https://www.jessemarletfreestyle.nl/

15:00 uur  Finale enkelspel  
Van Mossel Kia Dutch Open 2022.
Aansluitend aan de finale enkelspel 
de prijsuitreiking.

Koffie, taart en een glimlach
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Zelfstandig Werkend Kok

F&B Supervisor
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Barkeeper

Dit zijn onze openstaande functies:

Heb je naar aanleiding van onze vacatures nog vragen? Wij beantwoorden ze graag! Stuur
een berichtje via WhatsApp op het nummer 0346 – 35 17 55 of mail naar
ikwilwerken@kontaktderkontinenten.nl en je hoort snel van ons. 

Meer informatie

Adres
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg



Klachten aan de bilspieren, lies, onderrug of schouders. Het zijn op het  
Van Mossel Kia Dutch Open de focusgebieden van de sportfysiotherapeuten 
van OREC. Dit is een acroniem voor orthopedisch revalidatie en expertise 
centrum. „Topsport betekent goed naar je lichaam luisteren.”

Dit zegt Annelies Geel van Asch in de 
praktijkruimte die in de kelder van het 
clubhuis van ALTA is ondergebracht.  
Zij is sportfysiotherapeut van OREC dat 
zich richt op multidisciplinaire behande-
lingen: de resultaatgerichte combinatie 

van onder meer fysiotherapie, oefen- 
therapie, ergotherapie, diëtetiek,  
psychologie en podologie. Terwijl  
Annelies op de vroege ochtend een kuit-
spier masseert, vertelt ze over haar werk 
tijdens het Van Mossel Kia Dutch Open. 

Shared decision 
making naast 
en op de 
tennisbaan
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„Op de behandeltafel hebben we al heel 
wat spiergroepen van tennissers onder 
behandeling gehad”, opent ze. „De sport 
vraagt veel van de tennissers. Wat we 
veel behandelen zijn klachten aan het 
schoudergewricht. Dit is een ingewikkeld 
gewricht dat omgord is door banden en 
spiergroepen. De stabiliteit is minder 
groot dan dat van het heupgewricht en 
is vooral afhankelijk van de omliggende 
structuren. Deze verandering in mobili-
teit en stabiliteit maakt het schouderge-
wricht kwetsbaar voor blessures.”

Shared decision making
Een immense tekening met alle spier-
groepen, pezen en bloedbanen is aan 
de muur van de praktijkruimte bevestigd. 
Annelies: „Tennis is deels een boven-
handse balsport. Voor een service is een 
onnatuurlijke beweging, waarin enorm 
veel kracht zit verborgen, noodzakelijk. 
Het gewricht kan zich hierop automa-
tisch aanpassen. In geval van een 
onwillig of overbelast spiertje of pees, 
kunnen wij onze expertise erop loslaten. 
Dat begint met een kort overleg met de 
tennisser gevolgd door een onderzoek 
en een behandeling. Daarna wordt het 
afgesloten met een zogenoemd shared 
decision making. Dat laatste is essen- 
tieel, omdat er meer aandacht is voor de 
communicatie tussen fysiotherapeuten 
en hun patiënten tijdens het proces van 
het stellen van doelen na het onderzoek 
van de klacht en de behandeling ervan.”

Emotie
Uiteraard wordt de kennis en expertise 
van Annelies ingezet als er een tennis-
ser tijdens een partij door een blessure 
even de strijd moet staken. „Ik heb deze 
week op het Van Mossel Kia Dutch 
Open zowel de baan als de behandel-
kamer als werkterrein. Ik word erbij ge-
roepen in geval een speler een blessure 
heeft. Er wordt tijd uitgetrokken voor 
een onderzoek waarna de behandeling 
plaatsvindt. De behandeling mag niet 
langer duren dan drie minuten. Het kan 
zijn dat de tennisser in gezamenlijk over-
leg dan de strijd moet staken. Uiteraard 
kan dat gepaard gaan met emotie omdat 
bijvoorbeeld de wedstrijdpunten nodig 
zijn om op de wereldranglijst verder te 
komen. Een paar minuten later beseffen 
ze dat de beslissing juist is geweest.”

Shared decision 
making naast 
en op de 
tennisbaan



Het publiek genoot drie jaar geleden 
van de machtige backhand van de 
bijna twee meter lang Moraing. Hij is 
een krachtmens pur sang uit Mühlheim 
die destijds na bijna twee uur strijd zijn 
winnende en tegelijk bevrijdende bal 
langs Koppejans sloeg. „Na het Van 
Mossel Kia Dutch Open kreeg ik helaas 
te maken met een opeenstapeling van 

blessures”, weet Moraing voordat hij 
anno 2022 aan een behoorlijke klus 
moet beginnen tegen de Bulgaar Dimitar 
Kuzmanov. „Vanwege een voetblessure 
lag ik er bijna acht maanden uit. Daar-
na heb ik de draad weer opgepakt om 
vervolgens weer een paar maanden aan 
de zijlijn te zitten met een blessure. In 
die tijd was ik behoorlijk gezakt op de 
wereldranglijst.”

Dit jaar zit de Duitser weer behoorlijk 
in de lift. In mei stond hij na het winnen 
van een paar challengers in onder meer 
Italië en Oostenrijk weer keurig op de 
115ste stek. Langzaam kwam het Van 
Mossel Kia Dutch Open bij hem weer 
in beeld. „Ik heb in de aanloop naar 
dit toernooi nog een wedstrijd voor 

ALTA gespeeld in de hoofdklasse voor 
gemengde teams”, aldus Moraing die 
gisteren kon lachen. Hij won van de  
Bulgaar en kan nog langer genieten van 
het toernooi en zijn favoriete onder-
grond: Het gravel van ALTA.

Mats Moraing won in 2019 het en-
kelspel op het Van Mossel Kia Dutch 
Open met 6-2, 3-6 en 6-3 van de Belg 
Kimmer Koppejans. Sindsdien zit dit 
toernooi gebeiteld in het geheugen 
van sympathieke Duitser.

Mats Moraing

Met dank aan onze sponsoren:

VAN MOSSEL KIA COURT 
start 11:00 am
[Q] A. Andreev (BUL) vs  
[2] R. Carballes Baena (ESP) 
[Q] L. Van Assche (FRA) vs 
[WC] A. Jong (NED) 

Not Before 3:00 pm
[WC] S. Pontjodikromo (NED) 
/ D. Wassermann (NED) vs [2] 

R. Haase (NED) /  
S. Verbeek (NED) 
after suitable rest -  
I. Gakhov / O. Gutierrez (BRA) 
vs [3] S. Arends (NED) /  
D. Pel (NED) 

Not Before 7:00 pm
[4] C. Taberner (ESP) vs [WC] 
M. Houkes (NED) 

SCHOONDERBEEK COURT 
start 11:00 am
T. Arribage (FRA) / L. Sanchez 
(FRA) vs E. Furness (FRA) / 
C. Lock (ZIM) [Q] I. Gakhov vs 
[Q] A. Fils (FRA) 

Not Before 2:00 pm
after suitable rest - 
A. Collarini (ARG) / 

S. Travaglia (ITA) vs [Alt] 
A. Andreev (BUL) / 
G. Kravchenko (UKR) 
[4] Y. Bhambri (IND) / 
S. Myneni (IND) vs 
J. Barranco Cosano (ESP) /  
J. Nikles (SUI)

KNLTB COURT 
start Not Before 5:30 pm
after rest, possible 
ct change - A. Fils (FRA) / 
L. Van Assche (FRA) vs  
J. Cerretani (USA) /  
P. Niklas-Salminen (FIN)[Q]  
T. Lamasine (FRA) vs 
N. Kicker (ARG) 

Van Mossel Kia Dutch Open - Amersfoort, 
Netherlands  11-17 july 2022
Order of play - wednesday, july 13, 2022


