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‘Hoe meer Amersfoorters bewegen,
des te vitaler onze stad is’ Zondag finale enkelspel
Natuurlijk kwam Ben van Koningsveld, wethouder met onder meer sport en
bewegen in portefeuille, een kijkje nemen op het Van Mossel Kia Dutch Open.
„Een toptennistoernooi in Amersfoort is om trots op te zijn. Het straalt bovendien af op de tennissport in de breedte in onze gemeente.”
„Meer Amersfoorters aan het sporten en
bewegen krijgen, dat is precies wat het
college van burgemeester en wethouders graag wil en stimuleert”, aldus Van
Koningsveld. De kersverse wethouder
kan het weten. Hij is een fervent triatleet.
Niet eens zo lang geleden eindigde hij
tijdens de Keistad Triathlon in de voorste
gelederen. „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
vinden naar onze verenigingen. En onder hen bevinden zich mogelijk de talenten die in de toekomst het topniveau van
het Nederlandse tennis bepalen.” Na het
zomerreces zien we Van Koningsveld

weer terug in de sportieve Amersfoortse
arena. Dan is hij een van de deelnemers
aan Swim to Fight Cancer: een landelijk
evenement waar deelnemers en sponsoren zich inzetten om donaties op te
halen voor wetenschappelijk
kankeronderzoek en preventie.

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

Friendly Eyes achter
het tennisplezier
van Taro Daniel
Op de tribune zit Jackie Reardon, voormalig topsporter, coach en auteur op
het gebied van mentale weerbaarheid. Zij traint en coacht de Japanner Taro
Daniel die naast haar heeft plaatsgenomen. Met haar ontwikkelde mindset-methode helpt ze zowel sporters als mensen in het bedrijfsleven op hoog
niveau te presteren.
„Het gaat niet zozeer om het winnen,
maar ook om het plezier dat Taro in zijn
spel heeft gelegd”, steekt Reardon van
wal. Het is pal na de wedstrijd op center
court waarin de 29-jarige Japanner, die
ooit bij de eerste 100 spelers behoorde,
de Fransman Laurent Lokoli op het oog
eenvoudig op de knieën dwong.
Reardon is een bekende in de tennissport. Zo heeft ze in het verleden met
veel plezier gewerkt met Tallon en Scott

Griekspoor alsmede de voormalige
tennisprofessional James McGee uit
Ierland. Via Sven Groeneveld kwam
Reardon in contact met Taro die van het
tennispubliek op het Van Mossel Kia
Dutch Open al veel handen op elkaar
heeft gekregen. „Een focuspunt in mijn
aanpak is het bestrijden van innerlijke onrust. Mijn praktische ervaringen
vanuit mijn professionele tenniscarrière
en ondernemingen gecombineerd met
jarenlang onderzoek en zelfstudie over
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concentratie en meditatie technieken
hebben geleid tot het schrijven van
twee Mindset boeken en het ontwikkelen van online mentale trainingen.
Friendly Eyes is een praktische
filosofie die zij op basis van donaties
beschikbaar stelt voor een breed en
internationaal publiek. „Het helpt je te
concentreren en verbetert de kwaliteit van je handelingen. Dit heeft een
positieve impact op hoe je samenwerkt
en communiceert en het leidt op lange
termijn tot betere resultaten.” Over
Taro is ze meer dan tevreden. „Hij is
transparant, werkt hard en hij durft te
veranderen.” De komende dagen zal
de tennisliefhebber nog vaak voor de
Japanner klappen.

Niet Miss

Tijdens het Van Mossel Kia Dutch
Open was het flink druk in de partytent van de hoofdsponsor. Kon ook
niet anders. Niemand minder dan
Miss Nederland Julia Sinning was de
gastvrouw. Vorig jaar nam zij onder
het toeziend oog van een prominente
jury en uitbundig publiek in Studio
21 te Hilversum de titel, sjerp en met
kristallen ingelegde kroon in ontvangst. In december deed ze mee
aan de Miss Universe verkiezing in
Eilat, Israël. Uiteraard wilde toernooidirecteur Tom Nijssen graag met haar
op de foto. Judith van den Hof schoof
gelijk aan. Zij probeert dit jaar tot
Miss Nederland te worden gekroond.

Nico Nieuwkerk: ‘Ik word
soms door Lia teruggefloten’
„Drie jaar geleden hebben we op het
Van Mossel Kia Dutch Open gekeken
naar de finale die door Mats Moraing
gewonnen werd”, aldus Nieuwkerk uit
Apeldoorn. Hij zit op de tribune met zijn
vrouw en twee vrienden naar het duel
te kijken tussen Taro Daniel en Laurent
Lokoli. „Het is fijn om weer terug te

zijn. Het tennis is top. Leuke spelers.
Zeker de Japanner. Hij komt ver in het
toernooi.” Nieuwkerk bekent dat hij van
huis uit geen tennisser. „Ik heb veertig
jaar badminton gespeeld. Daarnaast
heb ik 35 jaar lang badmintonwedstrijden gefloten. Ik kijk vandaag naar het
tennis op de baan en tegelijk wat mijn
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collega doet op de hoge stoel bij het
net.” Terwijl Nieuwkerk zijn mening geeft
over de goede arbitrage, krijgt hij van
zijn vrouw een tikje op zijn vinger. Hij
moet op de tribune even stil zijn omdat
Lokoli serveert. „Ik word soms door Lia
teruggefloten.”

Terence Luca: ‘Ik neem
zondag een paraplu mee’
„Dit toernooi is heel wat anders dan ‘t
Melkhuisje”, vertelt Luca terwijl hij op de
tribune zijn armen insmeert met zonnebrandolie. Hij is een van de oprichters
van tennisvereniging Randenbroek in
Amersfoort en geniet op het complex
van ALTA met volle teugen van het
toptennis. „Op ’t Melkhuisje was het in
de laatste jaren van dit toernooi onmogelijk om even met spelers te praten.
Dat is hier niet het geval. Het voelt hier
op het Van Mossel Kia Dutch Open een
stuk gemoedelijker aan. De spelers en
coaches zijn benaderbaar. Dat is erg
leuk. Ik kijk uit naar zondag. Het zal
mij benieuwen welke twee tennissers
elkaar in de finale treffen. Ik ga het zien
vanaf de tribune. Maar ik neem wel een
paraplu mee om me tegen de zon te
beschermen.”

Beyond your limits

Veel tennissers op het Van Mossel Kia Dutch Open peppen
zich op met muziekstukken die via een koptelefoon de trommelvliezen masseren. Hardcore, metal, hip-hop, rap house,
psychedelic punk of gewoon rock ‘n’ rol… Het brengt de nodige
neurotransmitters op toeren. Bij Adrian Andreev is het een ander
toontje. Hij laat zich voor de wedstrijd via zijn witte koptelefoon
inspireren via een luisterboek. ‘Can’t hurt me’ heet de pennenvrucht. „Ik luister naar een biografie over David Goggins”, aldus
de Bulgaar. „Dit is een Amerikaanse ultramarathonloper, ultraafstandsrenner, triatleet en auteur. Hij is een voormalig lid van
de United States Air Force Tactical Air Control Party die in de
oorlog in Irak heeft gediend. Een prachtig boek. Op dit moment
luister ik naar een hoofdstuk waarin Goggins in training is bij de
United States Navy Seal.” In zijn boek deelt hij met de lezer het
geheim van zijn succes, maar dat is volgens Andreev helaas
geen easy fix. „Je moet aan jezelf bekennen dat je een slappeling bent en keihard aan de slag gaan”, vertelt hij. „Volgens
Goggins moet je jezelf blijven uitdagen: Tijdens workouts en in
het tennis. Daarom heeft hij technieken ontworpen die ervoor
zorgen dat je de confrontatie aandurft te gaan met jezelf en je
gepusht wordt beyond your limits.”

Van Mossel Kia Dutch Open - Amersfoort,
Netherlands 11-17 july 2022
SCHOONDERBEEK COURT
Order of play - friday, july 15, 2022

ORDER OF PLAY - FRIDAY, JULY 15, 2022
VAN MOSSEL KIA COURT start 11:00 am

[Q] L. Van Assche (FRA) vs [2]
R. Carballes Baena (ESP)
[5] T. Daniel (JPN) vs [3]
B. Zapata Miralles (ESP)

Not Before 2:00 pm
[WC] M. Houkes (NED) vs [Q] I. Gakhov
Not Before 7:00 pm
[1] T. Griekspoor (NED) vs
V. Sachko (UKR)

Met dank aan onze sponsoren:

start 2:00 pm
after suitable rest - [1] N. Barrientos
(COL) / M. Reyes-Varela (MEX) vs
A. Fils (FRA) / L. Van Assche (FRA)
Not Before 4:30 pm
possible court change - [3] S. Arends
(NED) / D. Pel (NED) vs [2] R. Haase
(NED) / S. Verbeek (NED)

