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Van Mossel Kia Dutch Open
ATP Challenger

‘Het zijn aardig wat sprintjes die ik moet trekken’
Op het Van Mossel Kia Dutch Open zijn liefst 30 ballenjongens en –meisjes
actief. Zij zijn verantwoordelijk voor het oppakken en het aangeven van de
ballen aan de spelers. „Het is erg leuk om dit werk te doen.”
Dit zegt Jessy. Zij is lid van LTV Leusden. Elke ochtend krijgt zij samen met al haar
jonge collega’s instructies. „Het gaat vaak om heel kleine dingetjes die we moeten verbeteren. We krijgen dan wat te drinken en te eten en dan gaan we naar de
banen.” Er zijn vier ballenjongens en –meisjes op een baan. Als het spel begint, is
het flink aanpoten voor degene die bij het net zit. „Het zijn aardig wat sprintjes die
ik moet trekken”, weet Maike die op LTC Soestdijk tennist. „Ik vind dat niet erg.”
Soms is het ook opletten. „Ik stond een keer niet op te letten bij een service van een
tennisser”, weet Friso die TV De Punt uit Zeewolde vertegenwoordigt. „Ik kreeg de
bal op mijn schouder. Na een paar keer wrijven was de pijn weg.” De jonge krachten
zijn tot en met zondag op het Van Mossel Kia Dutch Open actief. De vraag is alleen
wie op de finaledag op het center court staat. Marit van LTV Randenbroek weet dat
nog niet. „Ik ben namelijk vakkenvuller bij Albert Heijn. Hopelijk sta ik niet ingeroosterd.
Ik vind dit veel te leuk om te
doen. Lekker in de buitenlucht.
En als ik ballenmeisje mag zijn
in de finale hoop ik dat Tallon
Griekspoor speelt. Ik vraag dan
na de wedstrijd stiekem of ik
een handtekening van hem kan
krijgen.”

Zondag finale enkelspel
met feestelijke en
interessante aanloop
13:00 uur
Voorbereidingen demonstratie Paul
HAARHUIS en Dennis KOCKX.
Scheidsrechter: Jacco ELTINGH
13:15 uur
Demonstratie Paul HAARHUIS en
Dennis KOCKX. Scheidsrechter:
Jacco ELTINGH
14:00 uur
Demonstratie dubbelspel Paul
HAARHUIS/Jacco ELTINGH –
Dennis KOCKX/Tom NIJSSEN
(onder voorbehoud)
14:30 uur
Demonstratie freestyle voetballer
Jesse MARLET.
(www.jessemarletfreestyle.nl)
15:00 uur
Finale enkelspel Van Mossel
Kia Dutch Open 2022
Aansluitend Prijsuitreiking enkelspel
Van Mossel Kia Dutch Open 2022

Op een haar na een topper
Sem Verbeek acteert dit jaar voor het eerst op het Van
Mossel Kia Dutch Open. De 28-jarige Amsterdammer
speelt vanaf 2017 in het mondiale tenniscircuit.
„Ik heb eerst mijn bachelor geneeskunde gehaald in Amerika”,
aldus Verbeek pal voor zijn optreden met Robin Haase in het
dubbelspel. „Toen ik weer terug was in Nederland heb ik gekozen voor een loopbaan in het tennis. Ik geef mijzelf de tijd. Als
het niet lukt, kies ik op mijn 27ste voor het maatschappelijke
leven. Ik blijf dan in de sport. Dus het zal wel sportgeneeskunde worden.”
Zover is het nog niet. Verbeek ontpopt zich op de baan als
specialist in het dubbelspel. Op dit moment staat hij op de
124ste plaats op de wereldranglijst. „Dat is wat anders dan de
800ste plaats in de singles”, aldus Verbeek die dit jaar met het
Nijmeegse Rapiditas in de eredivisie speelde.”
Knot
De Amsterdammer is een opmerkelijke verschijning op het
gravel van het Van Mossel Kia Dutch Open. Zijn lange bruine
haar heeft hij in zijn nek samengeknoopt in een knot. „Ik ben
verbonden aan Stichting Kinderwens. Mijn lange haar wordt

straks gekortwiekt om voorts geknoopt te worden tot haarwerk voor een kind dat het haar ten gevolge van kanker heeft
verloren.

De nieuwe Kia Niro
Een ultiem Matchpoint

VANAF

€ 31.995

Van Mossel Kia Amersfoort Maanlander 12 | T: 033 480 12 12

Twee kilometer zwemmen
voor het goede doel
Dit jaar ondersteunt de organisatie
van het tennistoernooi vanuit haar
maatschappelijk betrokken ondernemerschap Swim to Fight Cancer: een
landelijk evenement waar deelnemers
en sponsoren zich inzetten om donaties op te halen voor wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie.
Zeven jaar geleden had Den Bosch de
primeur van de eerste editie van Swim
to Fight Cancer. Inmiddels heeft het
gezonde virus om te zwemmen voor
onderzoek naar kanker zich verspreid
over bijna vijftien Nederlandse steden,
waaronder Amersfoort. De zwemmarathon over twee kilometer is een
van de evenementen georganiseerd
door Fight Cancer, een stichting die
fondsen werft via KWF Kankerbestrijding. “Met deze zwemuitdaging proberen we zo veel mogelijk geld op te halen
voor het onderzoek naar kanker”, zegt
Dirk van Garderen, verantwoordelijk
voor de publiciteit rondom het evenement in Amersfoort. “Omdat er nog
steeds mensen door deze ziekte komen
te overlijden en we niet precies weten
hoe we de ziekte kunnen voorkomen,

is continu onderzoek van het grootste
belang. Ik ben blij om een bijdrage te
mogen leveren aan dit initiatief door
actief mee te helpen aan de organisatie
van deze eerste Amersfoortse editie.”
Onder de volwassenen die op zondag
11 september vanaf de Koppel-kade
de Eem induiken om twee kilometer te
zwemmen is ook iemand uit het Amersfoortse college. “Een mooi gebaar. Met
zijn of haar deelname laat hij of zij zien
hoe belangrijk deze actie is. Ik hoop
natuurlijk dat zijn deelname andere
Amersfoorters over de streep trekt om
mee te doen.’’ Buijtelaar is niet de enige
bekende Amersfoorter die straks de
Eem induikt voor zijn twee kilometer.
“In september zal de watertemperatuur
een stuk aangenamer zijn”, zegt Van
Garderen. “Ongeveer tussen de 18 en
19,5 graden. Dat is fris, maar goed te
doen. Deelnemers die nog nooit in open
water hebben gezwommen adviseren
we een wetsuit aan te trekken. We
kijken momenteel of er een partij is
die deze ook te huur kan aanbieden.”
De veiligheid van de zwemmers wordt
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op het water nauwlettend in de gaten
gehouden door vrijwilligers van de
Amersfoortse Reddingsbrigade, terwijl
op de kade de professionals van EHBO
Hoogland paraat staan. Dirk van Garderen hoopt bij de tweede Amersfoortse
editie van Swim to Fight Cancer op een
deelnemersveld van zo’n driehonderdvijftig zwemmers. “Bij de eerste editie
waren dit er 290. Het zou fantastisch zijn
als de Amersfoorters 200.000 euro bij
elkaar gaan zwemmen!” De stichting garandeert dat elke gedoneerde euro naar
het goede doel gaat. Op de website van
Swim to Fight Cancer zijn de Amersfoorters die meedoen en de deelnemende
teams te zien. Hier kun je je individueel
of als team inschrijven of een donatie
doen aan jouw favoriete zwemmer of
zwemteam.
https://www.fightcancer.nl/event/swim-tofight-cancer-amersfoort

Serotonine-boy from Russia
Serotonine is een neurotransmitter met een overwegend
stimulerende werking. Het is van invloed op het geheugen,
stemming en zelfvertrouwen. Maar de verbinding is zeker
een middel om je heel blij en gelukkig te voelen. De formule
staat in ranke nek van Ivan Gakhov getatoeëerd. Het heeft
de 25-jarige Rus, die sinds zijn veertiende in Barcelona
woont, geen windeieren gelegd. „Helaas voor het
Nederlandse tennis heb ik Sidane Pontjodikromo, Deney
Wasserman en Sem Verbeek uit het toernooi gestoten”,
aldus de Rus die via de kwalificatie een plek in het hoofdtoernooi verwierf. Gisteren bond hij de sterke Fransman
Arthur Fils in twee sets aan de zegekar. „Ik hoop komende
zondag in de finale te staan. Ik wil weer terug naar een plek
in de top 100.”

Van Mossel Kia Dutch Open - Amersfoort,
Netherlands 11-17 july 2022
Order of play - thursday, july 14, 2022

VAN MOSSEL KIA COURT

start 11:00 am
[5] T. Daniel (JPN) vs
L. Lokoli (FRA) [Q]
T. Lamasine (FRA) vs [3]
B. Zapata Miralles (ESP)
V. Sachko (UKR) vs [7]
M. Moraing (GER)

Not Before 7:00 pm
[1] T. Griekspoor (NED) vs
Z. Piros (HUN)
SCHOONDERBEEK COURT
start 11:00 am
[1] N. Barrientos (COL) /
M. Reyes-Varela (MEX) vs

T. Arribage (FRA) / L. Sanchez
(FRA) A. Collarini (ARG) /
S. Travaglia (ITA)
or [Alt] A. Andreev (BUL) /
G. Kravchenko (UKR) vs
I. Gakhov / O. Gutierrez (BRA)
or [3] S. Arends (NED) /
D. Pel (NED)

Met dank aan onze sponsoren:

[4] Y. Bhambri (IND) /
S. Myneni (IND) or
J. Barranco Cosano (ESP) /
J. Nikles (SUI) vs A. Fils (FRA)
/ L. Van Assche (FRA)
or J. Cerretani (USA) /
P. Niklas-Salminen (FIN)
Not Before 4:45 pm
possible court change - [WC]
A. Jong (NED) / B. Stevens
(NED) vs [WC] S. Pontjodikromo (NED) / D. Wassermann
(NED) or [2] R. Haase (NED) /
S. Verbeek (NED)

