
Haase kan op zijn 35ste levensjaar 
nog vaak terugdenken aan betere 
tijden die hij beleefde op de Dutch 
Open. Toen dit ATP-toernooi tussen 
2002 en 2008 nog was uitgerold op 
het rugbyveld op het sportcomplex 
van de Bokkeduinen, ging het met 
Haase crescendo op de wereldrang-
lijst. „In 2007 heb ik zelfs in Amers-
foort in de halve finale gestaan”, weet 
hij zich ondanks de vele partijen die 
hij in zijn loopbaan heeft gespeeld, 

nog goed te herinneren. „In de halve 
finale verloor ik van Werner Eschauer. 
Maar in het dubbelspeltoernooi wist 
ik met mijn landgenoot Roger Was-
sen door te dringen tot de eindstrijd.”

Vijftien jaar na dato staat de Hagenaar, 
die in de Nederlandse tennisgeschiede-
nis een indrukwekkend hoofdstuk heeft 
geschreven, met Sem Verbeek weer 
prima partijen te spelen op van het Van 
Mossel Kia Dutch Open. Na dit toernooi 
speelt hij straks nog in de dubbels in 
Gstaad en Kitzbühel. „Het is een thuis-
gevoel om hier te spelen”, duidt hij. Over 
zijn toekomst is Haase duidelijk. „Als ik 
de komende tijd rond de 257ste plek blijf 
hangen ben ik klaar”, aldus Haase. „Dan 
heb ik, afgezien van het  dubbelspel dat 
ik nu nog met Sem Verbeek speel, mijn 
laatste wedstrijd op de Dutch Open ge-
speeld. Maar ik heb inmiddels al zoveel 
andere dingen die ik kan doen. Ik heb 
nog een paar leuke bedrijven. Ook dat is 
een uitdaging om het bedrijfsmatig goed 
op de rails te zetten en te houden. Net 
als tennis. Dat blijf ik uiteraard spelen.”
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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

Het thuisgevoel van Robin Haase



De nieuwe Kia Niro
Een ultiem Matchpoint

VANAF 

€ 31.995
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De stille kracht 
van Max Houkes
In de aanloop naar het Van Mossel Kia Dutch Open 
was Max Houkes uit Sleen op 7 juni de eerste LTC 
Emmen-speler ooit die het 'eigen' Zorgfactory Dr. Van 
Leeuwentoernooi in Emmen wist te winnen. In de finale 
versloeg hij Thorsten Sollie uit Rotterdam. Nu debuteert 
de nummer 783 van de wereld op een challenger. En 
hoe! Hij versloeg de nummer 217 van de wereld:  
niemand minder dan Timofey Skatov uit Kazachstan. 
Deze overwinning smaakte naar meer, want de als  
vierde geplaatste Carlos Taberner, die op de wereldrang-
lijst op een 94ste plek staat, moest eraan geloven. „Ik ga 
richting de 620ste stek”, stelt de 22-jarige en hoogblonde 
Houkes vast. Zijn succes dankt hij onder meer aan zijn 
bijgeloof. „Ik heb altijd dezelfde tenniskleren aan. Zodra 
de wedstrijd is afgelopen, gaat de kleding in de wasma-
chine om vervolgens weer met dezelfde outfit een nieuwe 
strijd aan te gaan.” Op naar de finale? We gaan het zien 
op het Van Mossel Kia Dutch Open. 
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‘Ik probeer hier 
nog een beetje in-
spiratie te tanken’
Victor Vermeulen zit met z’n vrouw  
Nienke op de tribune. Zij zijn vanuit Ede 
naar het Van Mossel Kia Dutch Open 
afgereisd. „We maken er een gezel-
lig tennisdagje van”, aldus Victor. Het 
tennisspel op het center court tussen de 
Fransman Luca Van Assche en Rober-
to Carballés Baena reflecteert in zijn 
zonnebril. „Je ziet vaak het tennis op 
televisie. Maar als je het hier vanaf de 
tribune ziet dan is het spelletje toch wel 
anders. Het is bizar hoe enorm atletisch 
de tennissers zijn. Ik probeer vanaf deze 
plek nog een beetje inspiratie te tanken. 
Mijn speelsterkte is 7. Ik wil weer een 
niveau hoger tennissen.

„Ik ben hier met twee vriendin-
nen die net als ik lid zijn van 
tennisvereniging Nieuwland 
in Amersfoort”, opent Babara 
Vermeij. „Vandaag blijven we de 
hele dag op het tenniscomplex 
van ALTA. Na de wedstrijd gaan 
we lekker eten en aan het einde 
van de dag nemen we een koud 
wijntje. Daarna gaan we naar 
Tallon Griekspoor kijken. En als 
Tallon zondag in de finale staat, 
komen we weer terug. Fantasti-
sche tennisser.”

„Je ziet dat de Spanjaard 
heel dicht bij de baseline  
tennist”, aldus Rien van 
Blerk. Hij doelt op Roberto 
Carballés Baena die op het 
center court een prachti-
ge partij speelt tegen de 
Fransman Luca Van Assche. 
„Wat een kracht haalt hij uit 
zijn racket. Mooi om te zien. 
Voorlopig blijf ik op het Van 
Mossel Kia Dutch Open 
nog lekker genieten van het 
tennisspel. Ik vermaak me 
prima.”

‘Ik vermaak me prima’ 

‘Als Tallon zondag in de finale staat, komen we weer terug’



Pilot electronic line calling system

Met dank aan onze sponsoren:

De felle discussies tussen John McEnroe en de umpire over een 
balletje dat net binnen of buiten de lijnen was geslagen, zorgden in 
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw voor een heerlijke 
toneelstuk tussen de slagenwisselingen. Anno 2022 zijn we er ge-
wend aan geraakt. Sterker nog, we rekenen er op: na een dubieuze 
call van de lijnrechter kijken we met z’n allen naar een animatie en 
zien we de bal in slow-motion de lijn net niet, of net wel, raken. Het 
elektronisch kunststukje heet het electronic line calling system dat 
voor het eerst werd uitgeprobeerd op een tennistoernooi in Dallas 
in mei 1974. 

Inmiddels zijn we vele jaren verder. Op dit moment wordt door IMG 
Arena een nieuw electronic line calling system getest dat straks ingezet 
wordt op alle ondergronden. Het systeem wordt niet alleen toegepast als 
elektronische lijnrechter maar registreert ook onder meer de plaatsingen 
van de bal en de balsnelheden. Deze pilot is in de afgelopen week ge-
start op het Van Mossel Kia Dutch Open. Er is een aantal camera’s hoog 
boven het center court opgehangen, zodat spelers niet zo snel voor het 
beeld zullen staan. Elke camera filmt het veld vanuit een andere hoek 
en legt zo vast hoe de bal zich ten opzichte van die camera verplaatst. 
De verschillende videobeelden komen allemaal terecht op een computer 
en worden daar gecombineerd tot één animatie. Daarin wordt de baan 
van de bal ‘nagespeeld’. Vernuftig alhoewel de oudere tennisliefhebber 
misschien met een beetje weemoed terugdenkt aan de uitbarstingen 
van de Amerikaan die met zijn twee hawk-eyes de umpire probeerde te 
overtuigen: John McEnroe.

16 juli: v.a. 13.00 uur halve finale singles en v.a. 17.00 uur finale dubbelspel.


