
 

 

 
 

                          

- PERSBERICHT    -  
 

De Bakker tegen Hajek, Sijsling treft qualifier, 14-jarig wereldtalent nadert hoofdtoernooi 

De loting voor het hoofdtoernooi heeft Thiemo de Bakker en Igor Sijsling gekoppeld aan 

respectievelijk de Tsjech Petr Hajek en qualifier Bart Stevens. De als eerste geplaatste Serviër Marko 

Tepavac neemt het in de eerste ronde op tegen Floris van den Brink, die met een wildcard werd 

toegelaten. 

De volledige loting treft u aan in de bijlage. 

Het hoofdtoernooi gaat vandaag van start en Igor Sijsling komt direct in actie. Hij speelt om 18.30 uur 

de eerste avondpartij. In het dubbelspel komen ook Boy Westerhof en Botic van de Zandschulp in 

actie. De dag wordt om 10.00 uur ingeluid met een Nederlands onderonsje tussen Guy den Heijer en 

Tim van Terheijden.  

De Bakker, die zondag ten koste van Van de Zandschulp het futuretoernooi van Middelburg op zijn 

naam schreef, komt pas woensdag in actie.  

Ook het dagschema hebben wij bijgevoegd. 

Naar hoofdtoernooi 

Vijf Nederlandse spelers hebben maandag een plek in het hoofdtoernooi bemachtigd. Bart Brons, 

Bart Stevens, Stephan Fransen, Sem Verbeek en Maikel Borg wonnen afgelopen weekend alle drie 

kwalificatiewedstrijden. Ook de Duitsers Linus Krohn en Tim Sandkaulen kwalificeerden zich, evenals 

de Australiër Matthew Dellavedova. 

Maandag staat het damestoernooi in het teken van de laatste kwalificatiewedstrijden. In totaal 

maken er nog drie Nederlandse speelsters kans op een plaats in het hoofdschema. 

Om 10 uur speelt het 14-jarige Zuid-Afrikaanse wereldtalent Zoë Kruger de laatste kwalificatieronde 

tegen de Duitse Anna Gabric. Kruger is in Amerika al een beroemdheid. 

 

Niet ter publicatie: 

Hierbij de link naar een documentaire over de zusjes Kruger die bij IMG / Nick Bollettieri 
In Florida trainen. Een zeer aangrijpend en boeiend verhaal!  

https://www.si.com/tennis/video/2016/03/16/kruger-sisters-zoe-isabella 

 

 

https://www.si.com/tennis/video/2016/03/16/kruger-sisters-zoe-isabella


 

 

 
 

                          

Adres: 

Sportpark de Kegel 

Bovenkerkerweg 81 

1187 XC Amstelveen 

www.amstelveenfuture.nl  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Toernooidirecteur Frans Poel – 06-53999909, fpoel@dekegel.nl  
Perschef Tim Colijn – 06-24739420 
Mail: future@dekegel.nl  
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