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De dames en heren strijden om punten voor de 
wereldranglijsten (AtP en wtA) en spelen om een 
totaal van $ 30.000 aan prijzengeld. De 5e editie van 
de Amstelveen Future is ijzersterk bezet. De 18 direct 
toegelaten spelers tot het mannentoernooi vormen 
een mooie mix tussen bekende nationale spelers als 
thiemo de Bakker en igor sijsling en grote talenten 
uit o.a. nederland, Brazilië, servië en Duitsland.  
Dat wordt vuurwerk.

Bij de dames staat de Zwitserse masarova als eerste 
geplaatst. verder in dit magazine leest u een pro- 
fiel over dit 17-jarige toptalent. Zij won als 16-jarige 
het juniorentoernooi van roland Garros en haalde 
zelfs al een halve finale van een groot wtA-toernooi. 
De lijst van het dames hoofdtoernooi (eerste 18) 
wordt aangevuld met speelsters uit maar liefst 10 
verschillende landen. van mexico tot aan Australië. 
Het wordt dit jaar dus een clash tussen de geves-
tigde orde en de jeugd die aan de poort van het 
internationale tennis klopt.
 

Sportpark de kegel iS meer
er is natuurlijk ook aandacht voor de andere grote 
evenementen op sportpark de Kegel. er staan nog 
meer mooie toernooien en evenementen op de 
agenda met de Amsterdam senior international 
Open (24-30 juli) en het gezellige open toernooi van 
tennisvereniging De Kegel (5 t/m 13 augustus).
Aangevuld met de leuke dagevents van de club 
zoals ladies Day, ouder/kind toernooi en veteranen- 
dagen is er dus bij sportpark de Kegel duidelijk 
ruimte voor toptennis i.c.m. recreatietennis.  
De ideale combi.  

  
 

 
  

een uniek internationaal tennistoernooi met meer 
dan 200 deelnemers. velen komen uit het buitenland. 

meer dan 30 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd.

topseed rebeka 
masarova is pas 17 jaar!

dit magazine stAAt vOlleDiG in Het 
teKen vAn De amStelveen future



  
  

sportpark de Kegel is volop in beweging. er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd 
in onze faciliteiten. De unieke samenstelling van bedrijven op ons park biedt meer 
dan ooit alle mogelijkheden om te sporten, te vergaderen, feest te vieren en heerlijk  
te overnachten in ons **** Grand Hotel Amstelveen. Dit alles kan perfect worden 
gecombineerd. 

Ons sportpark is dankzij deze combinatie aan faciliteiten hot als het gaat om het 
onderbrengen van (inter)nationale toernooien zoals de Amstelveen Future, de Am-
sterdam senior international en de world Championships team tennis Doubles.
Gezamenlijk met tennisvereniging De Kegel gaan wij een bijzonder vervolg van het 
zomerseizoen tegemoet. Dankzij de prettige samenwerking met de club is dit alles 
mogelijk en is in tegenstelling tot veel andere verenigingen in nederland het aantal 
leden weer groeiende. Op de sites van het centrum (www.tennisdekegel.nl) en tvK 
(www.tvdekegel.nl ) wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van de Amstelveen Future. voor het 5e 
achtereenvolgende jaar zijn wij gastheer van het $ 30.000 internationale tennis-
toernooi. naast alle mooie recreatieve activiteiten van de club en het centrum staat 
deze toernooiweek in het teken van absolute topsport. wij zien de succesverhalen 
maar ook de andere kant van de “tennisjungle”. veel spelers uit het buitenland  
zullen al in de kwalificaties stranden en kunnen zonder prijzengeld en punten voor  
de wereldranglijst weer naar huis. 
Dit jaar hebben wij echt een uniek deelnemersveld. Door langdurige blessures zullen 
thiemo de Bakker en igor sijsling zich weer via o.a. onze Future naar boven moeten 
knokken. ik heb veel respect voor deze spelers dat ze als bekende tennissers ook 
enkele nationale Futures aandoen. voor de buitenwacht hebben ze niets te winnen 
en wordt er zelfs in sommige media gekscherend gedaan over hun huidige plaats op 
de wereldranglijst. toch laten ze zich ook hier op Future niveau zien en wat mij betreft 
verdient dat alle lof. naast deze bekende namen zal ook voormalig winnaar en 
spectaculaire tennisser Boy westerhof weer deelnemen en zien we op de “mannen- 
lijst” ook veel nationale talenten. 
Bij het damestoernooi veel buitenlandse speelsters. Heel bijzonder is de deelname 
van de pas 17-jarige Zwitserse rebeka masarova. misschien wel het grootste talent 
dat ooit aan onze Future deelnam. Zij won als 16-jarige! al het junioren Grand slam 
van roland Garros en haalde inmiddels zelfs al de halve finale van een wtA toernooi 
waarin ze de voormalige nummer een van de wereld, jelena jankovic versloeg. 
Zo zien we dus veel huidige toppers en die van de toekomst, de future.  
Ook het centrum staat een spannende toekomst te wachten. Zoals bekend zal 
hoogstwaarschijnlijk het nationaal tennis Centrum bij De Kegel neerstrijken.  
met ruimte voor topsport èn breedtesport. 

Zo blijven wij volop in beweging waardoor het boeiend blijft ons te bezoeken. 

,   / toernooidirecteur Amstelveen Future 
 

een Spannende Future

Foto omslag:
Henk Koster
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voorwoord  - Paul Haarhuis

Beste tennisliefhebber,
 
welkom bij de 5e editie van het 
Future toernooi in Amstelveen! 
van zaterdag 8 t/m zondag  
16 juli is tenniscentrum De Kegel 
wederom het podium voor vele 
nationale en internationale ten-
nissers. De deelnemers komen 
vanuit de hele wereld naar 
Amstelveen om te strijden om de 
titel. misschien spelen hier wel de 
opvolgers van serena williams en 
roger Federer.
 
voor veel opkomende tenniss-
ers is dit toernooi de springplank 
naar de wereldtop. Dit is gelijk 
ook een belangrijke reden om 
veel Futures in nederland te  
organiseren. nederlandse be-
loftes doen zo internationale 
wedstrijdervaring op en proberen 
mede met doorzettingsvermogen 
en vechtlust punten te verdienen 
voor de wereldranglijst. neder-
landse winnaars van de afge- 
lopen jaren zijn Bibiane schoofs 
(2016, 2015), Boy westerhof 
(2014) en Quirine lemoine (2014). 
Hopelijk halen dit jaar wederom 
talenten van eigen bodem de 
finaledag. Dat zou een enorme 
stimulans voor ze zijn.
 
De Future in Amstelveen is pas 
écht een succes dankzij de 
wederom tomeloze inzet van 
Frans Poel en zijn team. ik vind het 
mooi om te merken dat het Fu-
ture toernooi zo ontzettend leeft 
bij tenniscentrum De Kegel. Het 
toernooi in Amstelveen kenmerkt 
zich naast de professionele 

organisatie vooral ook door het 
warme, persoonlijke contact dat 
de organisatie heeft met de spe- 
lers en begeleiders en de ont- 
spannen sfeer tijdens het toer-
nooi. Het is dan ook geen wonder 
dat zoveel spelers met plezier 
terugkomen. ik wil dan ook van 
deze gelegenheid gebruik 
maken om Frans en zijn team te 
bedanken voor het vele werk  
dat zij ook dit jaar weer verzet 
hebben om van het toernooi  
een succes te maken. 
 

u, als toeschouwer, heeft in de 
afgelopen jaren in Amstelveen 
al veelvuldig kunnen genieten 
van de mannen en vrouwen 
die zich een jaar later op AtP of 
wtA niveau mochten begeven. 
Bovendien biedt het Amstelveen 
Future toernooi u de kans om 
deze spelers van heel dichtbij 
aan het werk te zien. toptennis, 
goede plaatsen langs de baan 
en gelukkig vaak ook mooi weer 
zijn belangrijke ingrediënten voor 
een succesvol toernooi.

ik wens u allen heel veel tennis-
plezier bij het Amstelveen Future 
toernooi 2017! ●
 
paul haarhuis
Hoofdbondscoach KnltB

 
  



Amstelveen Future 2017. een mooi 
uithangbord voor onze sportieve 
gemeente en sportpark de Kegel. 
een prachtig internationaal 
tennistoernooi waar vele poten-
tiële (internationale) toppers en 
bekende nationale topspelers 
strijden om punten voor de we-
reldranglijst en het prijzengeld.
 
maar niet alleen de toppers van 
morgen komen in actie.  
Het evenement biedt ook ruim  
de mogelijkheid voor breedte-
sporters om passief maar zeker 
ook actief te participeren. talent- 
ontwikkeling en topsport komen 
voort uit de breedtesport. en wat 
stimuleert meer dan tennishelden 
live in actie te zien?
 

Het Amstelveen Future past prima 
in ons sportbeleid om inwoners te 
stimuleren meer te bewegen en 
sporten. sport is namelijk goed 
voor de gezondheid en de  
sociale contacten, maar ook 
voor het vestigingsklimaat van 
onze gemeente. en bovenal is  
het leuk om te sporten.
 
en laten wij ook niet al die vrij-
willigers vergeten die zich met 
hart en ziel inzetten om er weer 
een schitterend evenement 
van te maken. nu voor de vijfde 
maal in Amstelveen. ik hoop en 
verwacht dat we nog lang mo-
gen genieten van toptennis 
in onze stad. ik wens de sporters, 
coaches en begeleiders, 

organisatie, vrijwilligers en spon-
sors en de hopelijk zeer vele toe-
schouwers een geweldige tijd toe 
en vele memorabele momenten 
in ons sportieve Amstelveen. een 
week waarin talent, ambitie en 
succes samenkomen. 
 
Graag tot ziens,
 
Peter Bot
wethouder sport 
gemeente Amstelveen
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de amstelveen future 2017 
(8 t/m 16 juli)
met een totaal prijzengeld van 
maar liefst $ 30.000 (mannen en 
vrouwen) is de 5e Amstelveen 
Future een bijzonder 
internationaal tennistoernooi 
waar spelers uit meer dan 30 
landen aan deelnemen.
 
er wordt om dollars gestreden 
maar vooral ook om punten voor 
de wereldranglijst (AtP & wtA).
Dat laatste is de voornaamste 
reden waarom de spelers vanuit 
alle hoeken van de wereld in  
Amstelveen neerstrijken. 
een Future is de eerste stap voor 
de grote talenten van de wereld 
om punten voor de wereld-
ranglijst te vergaren. Door het 
hoge prijzengeld en te behalen 
punten bij de Amstelveen Future 
melden ook top 350 spelers van 
de wereld zich. Onze Future zit net 
onder de bekende Challengers 
die gevolgd worden door de AtP 
toernooien als rotterdam.

Het unieke is dat u bij ons van 
heel dichtbij gratis kunt kijken naar 
toptennis!

wist u dat alle spelers uit de  
huidige top 100 ook Futures heb-
ben gespeeld?
Dus ook Federer, nadal, murray  
en Djokovic. 

voormalig winnaar van de  
Amstelveen Future, Bjorn 
Frantangelo en voormalig fina-
list thiago monteiro spelen nu in 
het hoofdtoernooi van de Grand 
slams en staan in de top 120 van 
de wereldranglijst. Dit jaar speelt 

bij onze Future een aantal neder-
landse toppers: thiemo de Bakker, 
igor sijsling, niels lootsma en Boy  
westerhof.

Bij de dames zijn alle ogen gericht  
op de 17-jarige Zwitserse masa-
rova! een toptalent, winnares van 
de junioren Grand slam, roland 
Garos en nu al de nummer 306 
van de wereld.  

u ziet dus gearriveerde topspelers 
en de kampioenen van de toe-
komst…de future. ●

Wij wensen u heel veel plezier!
 

wAt is een future?

voormalig finalist monteiro 
(BrA) staat dit jaar direct in 

het hoofdtoernooi van 
wimbledon 

7



 
priJzengeld heren $ 15.000
  
 punten prijzengeld

herenenkel:
laatste 32  0 $ 156  
laatste 16  1 $ 258
Kwartfinale 2 $ 438
Halvefinalist 6 $ 753
Finalist 10 $ 1272
winnaar 18  $ 2160

per team punten prijzengeld

herendubbel: 
laatste 16  0 $ 108
Kwartfinale 0 $ 192
Halvefinalist 6 $ 324
Finalist 10 $ 540
winnaar 18  $ 930

priJzengeld dameS $ 15.000
  
 punten prijzengeld

dameSenkel:
laatste 32  0 $ 147
laatste 16  1 $ 294
Kwartfinale 2 $ 367
Halvefinalist 4 $ 734
Finalist 7 $ 1470
winnaar 12 $ 2352 

per team punten prijzengeld

dameSdubbel: 
laatste 16  1 $ 74
Kwartfinale 2 $ 147
Halvefinalist 4 $ 294
Finalist 7 $ 515
winnaar 12  $ 955

   

 

www.sdr.nl
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maSarova

slechts veertien jaar oud was masarova toen 
ze door haar ouders – een spaanse moeder en 
slowaakse vader – voor de leeuwen werd gegooid. 
Op basis van een wildcard nam de puber deel 
aan een kwalificatietoernooi van een $25.000 itF 
toernooi in het spaanse sant Cugat. wat aan de 
vroege kant wellicht? nee hoor, geen sprake van. 
masarova won haar allereerste profpartij glansrijk 
en had op haar zestiende al haar eerste punten 
voor de wereldranglijst op zak. Duidelijk was toen 
al: Zwitserland heeft er na roger Federer, stan 
wawrinka en martina Hingis mogelijk weer een 
nieuwe wereldster bij.

uitgerekend Federer was volgens masarova, net als 
de tennislegende geboren in Basel, de reden dat 
ze op vijfjarige leeftijd met tennisles begon. ,,Dat 
wil ik ook!”, riep ze volgens haar moeder toen ze 
haar landgenoot een van zijn titels op wimbledon 
zag veroveren. Aan wimbledon heeft ze nog niet 
deelgenomen bij de senioren, maar dat is niet ver 
weg meer. wel deed ze er al twee keer mee aan 
het juniorentoernooi, maar de titel leverde dat nog 
niet op. 

Op roland Garros van 2016 mocht masarova, met 
haar inmiddels opvallende roze coupe, wel met de 
eer strijken. ten koste van de Amerikaanse Amanda 
Anisimova schreef ze het toernooi op haar naam, 
waarmee ze haar naam had gevestigd. 
Het Zwitserse publiek wilde wel eens kennis met 
haar maken en de toernooileiding besloot haar een 
wildcard toe te kennen voor het wtA-toernooi van 
Gstaad. jelena jankovic liet haar in de openingsset 
alle hoeken van de baan zien, maar in het restant 
liet masarova zien uit wat voor hout ze is gesneden; 

ze versloeg de voormalig nummer 1 van de wereld 
alsnog met 1-6, 6-4, 6-2. “masarova shines in wtA 
debut”, kopte de webpagina van de wtA. 
maar daar bleef het niet bij, want ook Anett Kon-
taveit en Annika Beck werden verslagen. een 
droomdebuut met een halve finale in eigen land. 
“Het is geweldig dat ik nog een wedstrijd heb 
gewonnen. ik kan het bijna niet geloven dat ik drie 
tophonderdspeelsters in een week heb verslagen”, 
sprak de verbaasde masarova.

Precies een jaar na dat succes komt masarova naar 
Amstelveen. nooit eerder nam ze deel aan een 
toernooi op nederlandse bodem. Het is dus de uit-
gelezen mogelijkheid om de nieuwe martina Hingis 
aan het werk te zien. want het kan zomaar zo zijn 
dat zij over een aantal jaar met de schaal omhoog 
staat op het heilige gras van wimbledon. en dat u 
dan zegt: “Hebben we dat meisje niet ooit eens op 
de Amstelveen Future gezien?”

in De vOetsPOren vAn federer en hingiS

rebeka masarova (17) is de jongste deelneemster in het 
vrouwentoernooi. Dat de Zwitserse desondanks als eerste 
geplaatst is, zegt alles over haar potentie. 



Amstellandsport   -   www.amstellandsport.nl

Amstelveen 
Future 
in De media
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Het begin van het internationale toernooiseizoen 
was veelbelovend voor thiemo de Bakker. 
Zonder ook maar een set af te staan, schreef hij 
eind juni het futuretoernooi van Alkmaar op zijn 
naam. De toon was gezet. twee keer eerder won 
De Bakker, inmiddels 28 jaar oud, het toernooi in de 
kaasstad al en beide keren bleek het de opmaat 
voor een terugkeer in de tophonderd. Kan hij dat 
kunstje herhalen?

,,ik wil en kan mijn beste ranking verbeteren”, liet 
De Bakker recent nog optekenen. Zes jaar geleden 
was De Bakker de nummer 40 van de wereld, maar 
inmiddels is hij door een elleboogblessure ver af-
gezakt: hij moet het op de wereldranglijst doen met 
plek 603.

“ik ben de afgelopen zeven maanden geblesseerd 
geweest en daardoor is mijn ranking afgezakt. 
nu ik weer fit ben, wil ik weer zoveel mogelijk wed-
strijden spelen de komende tijd en daarbij komt 
het toernooi van Amstelveen perfect uit, ik kijk er 
erg naar uit om daar te spelen.”
Als een van de eerste spelers gaf De Bakker zijn 
ja-woord. want wedstrijden spelen is het devies en 
werken aan het zelfvertrouwen. voor De Bakker is 
het geen probleem om tot een eventuele finale 
weer zijn eigen ballen te rapen en te spelen voor 
kleinere tribunes. Hij is een liefhebber en weet hoe 
het is om te overleven. ter illustratie: in het voorjaar 
deed hij mee aan de landelijke herencompetitie. 
met als enige doel weer wedstrijden in de benen te 
krijgen. mensen om hem heen gaven aan hem ge-
drevener dan ooit aan het werk gezien te hebben. 
Dat belooft dus veel goeds.

De Bakker houdt ervan om in eigen land te spelen. 
in de Davis Cup versloeg hij al diverse wereldtop-
pers, waaronder Dominic thiem en Gael monfils. 
Hij won al eens de challenger in Alphen en diverse 
futuretoernooien. spelen in vertrouwde omgeving 
doet hem goed. Hij is een gevoelsmens.

Amstelveen Future is trots een speler van zijn 
kaliber te strikken. tijdens het toernooi zal De Bakker 
ook aanwezig zijn bij de clinic voor de leden op 
dinsdag, kids day op woensdag en bij de sponsor-
borrel.

thiemo de bakker

thiemo de bakker is wel bekend met het fenomeen 
opkrabbelen. Al een aantal keer knokte hij zich vanuit de 
onderste regionen van het proftennis weer terug op het 
hoogste niveau. en dat hoopt hij nu, op 28-jarige leeftijd, 
opnieuw te realiseren.

profiel 11



De KNLTB staat voor veel uitda- 
gingen. Een van de belangrijkste 
is weer meer toptennissers voort 
te brengen. Aan jou deze schone 
taak. Wat zijn op de korte en de 
lange termijn jouw doelstellingen?

Op de korte termijn is het met 
name meer structuur aanbreng- 
en, collega’s leren kennen, met 
hen sparren en hen deelgenoot 
maken van mijn visie. verder moet 
de overdracht goed verlopen. ik 
wil meer consistentie in de organi-
satie en in het uit te voeren beleid. 
De overdracht vraagt nu nog veel 
tijd want er zijn natuurlijk ook veel 
praktische zaken te regelen. 
Op de lange termijn wil ik er voor 
zorgen dat er een gezondere top-
sporttak ontstaat. Op constante 
wijze hier naartoe groeien. Be- 
langrijk is om de talenten geboeid 
te laten werken en trainen aan 
een toekomst als tennisprof. De 
tennisleraren spelen hier een zeer 
belangrijke rol in. Alle beroeps-
groepen moeten hand in hand 
de spelers optimaal begeleiden. 
van de voedingsdeskundige, de 
tennistrainer tot de organisatie 
eromheen. Alles moet kloppen. 
ik wil bruggen bouwen of ver-
beteren tussen de drie-eenheid 
nOC, KnltB en de tennisscholen 
in nederland. iedereen moet met 
een enorme passie zijn of haar 
taak willen uitvoeren. Hier moet 

een ideaal klimaat voor ontstaan. 
Anders is het kansloos. De gecerti- 
ficeerde tennisscholen moeten 
beter gaan presteren. ik heb 
onlangs een tennisschool uit het 
programma verwijderd omdat het 
de afspraken, gemaakt op een 
aantal criteria, niet nakwam. Dan 
houdt het voor mij op. De waar-
schijnlijke komst van een nationaal 
tennis Centrum naar sportpark  
de Kegel is ook een goede stap. 

Je hebt een aantal goed lopen-
de ondernemingen en hebt dus 
ook bewezen naast de tennis-
baan succesvol te kunnen zijn in 
het organiseren en ondernemen. 
Een deel hiervan zal niet te com-
bineren zijn met deze zware func-
tie. Waarschijnlijk zal je ook finan-
cieel moeten inleveren. De passie 
voor het tennis en het willen halen 
van bovenstaande doelstellingen 
weegt dus zwaarder?

Absoluut! Deze kans kwam eerder 
dan verwacht moet ik je eerlijk 
zeggen. ik heb er ook best lang 
over nagedacht maar zoals je 
zegt, de passie is zo enorm dat ik 
de uitdaging niet kon weerstaan. 
ik zie ook veel mogelijkheden en 
uitdagingen. 
Op dit moment ben voor een 
aantal ondernemingen bezig 
met de overdracht. enkele heb ik 
verkocht of zal ik binnenkort van 

de hand doen. ik heb dit uiter-
aard voor mijn aanstelling uitgeb-
reid met de KnltB besproken. ik 
wil volledig transparant en integer 
zijn. Om niet direct in een spa-
gaat te komen heb ik voorgesteld 
om tot 1 oktober a.s. voor 50% in 
dienst te zijn. 
ik maakte eigenlijk direct veel en 
veel meer dagen en uren, maar 
dat is mijn keuze en zit in mijn 
karakter.  De enige gemaakte 
afspraak wat dit betreft na 1 ok-
tober is dat ik als ik toch aanwezig 
ben om op Grand slams senior 
wedstrijden te spelen, ik tevens  
tv-werk mag doen. 

Je lijkt mij iemand die een soort 
Ajax-revolutie teweeg wil brengen 
met veel oud-spelers en trainers in 
een bepaalde rol. Ik weet alleen 
niet of die fluwelen handschoen 
jou past.

Dat heb je goed gezien. ik wil 
hierin tempo maken, want we 
lopen achter op veel andere 
grote tennislanden. Het technisch 
hart van de valide sport bestaat 
al uit mensen met ervaring op 
topniveau. met Paul Haarhuis en 
Alex reijnders is de basis gelegd. 
Bas Coulier heeft ook enorm veel 
ervaring en wij hebben hem ook 
aangesteld om straks bij het ntC 
de trainingen te leiden. sjeng 
schalken speelt ook een belang-

intervieW met…

Jacco eltingh

alleS moet kloppen
 

jacco eltingh is onlangs aangetreden als  
technisch directeur bij de KnltB. een openhartig 

interview met de bevlogen oud-prof.
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rijke rol en helpt als ambassadeur 
van de KnltB de gecertificeerde 
tennisscholen nog beter te wor-
den. maar ik wil graag nog meer 
oud-topspelers en oud-trainers bij 
de opleidingen betrekken. ik denk 
dan aan uiteenlopende namen.
van tom Okker en Betty stöve 
tot aan tjerk Bogstra, Hugo ekker 
en Frits Don. maar er zijn meer 
geschikte kandidaten. Al deze 
mensen hebben de passie en 
ervaring. iedereen is op een be-
paalde manier in te zetten. De tak 
van de minder valide tennissers is 
natuurlijk ook erg belangrijk. 
ik ben blij met de huidige bonds- 
coaches Dennis sporrel en Frits 
raaijmakers.
voor de rolstoeltennissers geldt 
qua beleid, ambitie en doelstel-
lingen natuurlijk hetzelfde als bij 
de valide tak. 

Toch nog even terugkomend op 
je bizarre tenniscarrière. Niet de 
meest originele vraag die ooit 
aan je gesteld is, maar wat is de 
mooiste overwinning of zijn de 
twee mooiste geweest? En is je 
antwoord hetzelfde als toen je 
deze vraag jaren geleden kreeg?

nou… het antwoord is het zelfde 
als jaren geleden. 
misschien stel ik je teleur. Het is 
misschien een saai antwoord.
er waren er namelijk veel. weet je, 
alle eerste mijlpalen waren hoog- 
tepunten en weer een stimulans 
door te gaan met hard werken. 
mijn eerste overwinning als prof, 
eerste AtP winstpartij, eerste AtP-
toernooiwinst, de binnenkomst 
in de top-100, nummer 1 van de 
wereld worden in het dubbelspel 
met Paul, sampras als nummer 1

van de wereld verslaan, met Paul 
wereldkampioen worden, de 
echte Grand slam in het dubbel-
spel halen (winnen van alle vier 
de Grand slams, red.).  
Allemaal hoogtepunten.
Inderdaad een bizarre carrière. 
Maar toch wil ik er nog een horen 
waar je enorm trots op bent. 
Ok, vooruit.. Dan denk ik aan de 
overwinning in de eerste ronde 
van wimbledon op de toenma-
lige topper en ex-winnaar van 
wimbledon, michael stich. in een 
vol stadium versloeg ik hem in  
drie sets.

Beter. Ik krijg inmiddels bijna 
kramp in mijn vingers want ook je 
antwoorden gaan in een enorm 
tempo. Laatste vraag, die mij wel 
boeit.. Je werkt nauw samen met 
Paul Haarhuis, dubbelt eigenlijk 
weer met hem. Nu in de organi-
satie. Hoe voelt en gaat dat?

mooi gezegd. Het is inderdaad 
een dubbelspel. net als op de 
baan versterken wij elkaar. 
Om de vergelijking door te 
zetten... Paul liet de smashes beter 
aan mij over en kwam niet al te 
graag naar voren. maar hij ging 
beter smashen, en werd een hele 
goede speler aan het net.  
ik leerde weer van zijn manier van 
retourneren. Bijna blind kon hij met 
zijn forehand de lastigste services 
nog lastiger terugslaan. maar 
terug naar de praktijk.  
wij kennen elkaar natuurlijk van 
haver tot gort en respecteren 
elkaar. Ok, ik ben nu officieel zijn 
baas maar dat is geen onge-
makkelijke situatie. wij sparren 
met elkaar en zullen elkaar beter 
maken, maar het belangrijkste is 
dat door onze samenwerking de 
organisatie beter wordt. wij heb-
ben nog niet eens heel veel met 
elkaar te maken gehad doordat 
ik in deze fase nog met de eerder 
aangegeven zaken bezig ben. 

maar dat gaat uiteraard nog 
komen. Onze taken en verant-
woordelijkheden zijn duidelijk. 
Dan ontstaan er ook geen misver-
standen. 

Ik heb nog net geen kramp dus 
nog een vraag. En een beetje 
kritische. Het tennis is ten opzichte 
van jouw periode in de afgelo-
pen jaren enorm veranderd. Het 
niveau is nog hoger en de speel-
stijlen zijn zowel bij de dames als 
bij de heren veranderd. Je bent 
na je carrière ook actief gebleven 
in de tenniswereld. Zo had je een 
functie bij de spelersvakbond, de 
ATP. Maar hoe betrokken ben je 
eigenlijk gebleven om goed te 
kunnen oordelen hoe in deze tijd 
op verschillende leeftijden het 
beste kan worden getraind?

Het klinkt gek misschien maar 
100% zeker weet ik dat niet. maar 
de basis van het tennis weet ik 
wel zeker. Het is allemaal niet zo 
ingewikkeld. Het is nog steeds zo 
dat je een rally wint als de bal van 
de tegenstander in het net komt 
of aan zijn of haar kant twee keer 
heeft gestuiterd. Ja, zo makkelijk 
kom je er niet van af. 
nee, ik was ook nog niet klaar hè. 
ik ben het niet echt met je eens 
dat het nou zo veel beter is dan 
vroeger. sneller is het wel ge-
worden. minder tijd voor frivoli- 
teiten. spelers moeten kort achter 
de baseline snel kunnen handelen 
en een hoog tempo aan kunnen. 
Daarbij moeten ze superfit zijn. 
De ontwikkeling in de rackets en 
snaren heeft ook een rol gespeeld 
in het sneller worden van het spel. 
Daarom moet je ook hierin goede 
keuzes maken. je moet alles be-
heersen, op orde hebben. 

Kort gezegd: 
alles moet kloppen. 
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,,Het was geen makkelijk jaar”, 
zegt igor sijsling puffend als hij 
begin juli de balans opmaakt 
van de afgelopen twaalf 
maanden. Het is een understate-
ment. waar hij vorig jaar nog 
in het hoofdtoernooi van zowel 
roland Garros als wimbledon 
stond, is hij door blessures terug-
geworpen naar plek 458 op de 
mondiale ranglijst. Daardoor 
speelt hij in deze fase nog future-
toernooien.

,,ik heb veel last gehad van  
blessures. met name die aan 
mijn knie, waaraan ik ook ben 
geopereerd. 
Het niet kunnen sporten viel me 
erg zwaar”, aldus sijsling, vier 
jaar geleden nog goed voor een 
derde ronde op wimbledon.  
,,inmiddels ben ik hersteld van 
de blessures en kan ik weer toer-
nooien spelen. ik ben begonnen 
met de nederlandse futures en 
zal bij het aankomende indoor-
seizoen mijn beschermde ran-
king een aantal keren kunnen 
gebruiken. ik kijk erg uit naar 
het reizen voor het tennis, want 
dat heb ik erg gemist!” Gebles-
seerde spelers hebben het recht 
hun ranking te bevriezen en die 
een aantal keer te gebruiken 
wanneer zij weer hersteld zijn.

was sijsling ruim dertig weken 
per jaar op pad met zijn tennis-
tas en trok hij van toernooi naar 
toernooi, dit jaar staat de teller 
pas op zeven toernooien. en 
met regelmaat moest hij de strijd 
staken wegens fysieke onge-
makken. Zo ook recent in het 
kwalificatietoernooi van wimble-
don. ,,ik ben nu 29 jaar oud en 
hoop de aankomende vier tot 
vijf jaar nog veel te kunnen spe-
len en goed aan mijn ranking 
te werken. maar dat kan alleen 
zonder blessures.”

sijsling groeide op in Amster-
dam en genoot zijn opleiding bij 
Popeye Gold star en later bij het 
Amstelpark in het Amsterdamse 
Bos. tijdens zijn carrière was hij 
echter veel op reis en Amster-
dam is momenteel niet meer zijn 
uitvalsbasis. ,,thuis slapen kan 
niet tijdens het toernooi van  
Amstelveen, want ik woon mo-
menteel in Hoogstraten (Bel-
gië). Dus ik zal bij familie blijven 
slapen. maar alle nederlandse 
toernooien zie ik ook wel als een 
soort van thuis.”

Desondanks verblijft sijsling, die 
in 2015 in eigen land nog de fina-
le haalde op de challenger van 
teAn international, nog vaak 

in Amsterdam. Omdat hij de  
afgelopen periode minder in tro-
pische oorden verbleef, werd hij 
vaker bij De Kegel gesignaleerd. 
Om te trainen, ook in aanloop 
naar Amstelveen Future. ,,De 
Kegel is een mooi park en ik heb 
van een hoop jongens gehoord 
dat het ook een goed georgani-
seerde future is”, aldus sijsling. 
,,toernooidirecteur Frans Poel is 
een heel goede vent met een 
sportieve mindset, die mij hier en 
daar ook helpt waar hij kan.  
Dus ik verheug erg op het  
toernooi.” 

intervieW met…

igor SiJSling

Op de valreep zegde niemand minder dan igor Sijsling  
zijn deelname aan de Amstelveen Future toe. De geboren  
Amsterdammer, drie jaar geleden nog de nummer 52 van de  
wereld, hoopt afgerekend te hebben met blessureleed en op  
zijn soort van thuistoernooi de weg omhoog weer in te zetten.
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Davis Cup
15-17 september 

Nederland 
vs. Tsjechië

Sportcampus Zuiderpark, 
Den Haag

Tickets 
vanaf begin juli 

te koop via 

KNLTB.nl
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BOvenstAAnDe nAmen Zijn De eerste 18 GeACCePteerDe  
sPelers en sPeelsters

programma 
Zaterdag 8 juli:  start herenkwalificatie: 10.00 uur
Zondag 9 juli:  start dameskwalificatie en vervolg herenkwalificatie: 10.00 uur
maandag 10 juli:  vervolg kwalificatiewedstrijden en start hoofdtoernooi: 10.00 uur
Dinsdag 11 juli:  Hoofdtoernooi enkelspelen en start dubbelspelen: 10.00 uur.
woensdag 12 juli:  enkel- en dubbelspelen hoofdtoernooi: start: 11.00 uur. Kid’s Day
 en Business meeting!
Donderdag 13 juli:  enkel- en dubbelspelen hoofdtoernooi: start: 11.00 uur. ladies Day!
vrijdag 14 juli:  enkel- en dubbelspelen hoofdtoernooi: start: 11.00 uur.
Zaterdag 15 juli:  Halve finales en finales dubbelspel: start 12.00 uur
Zondag 16 juli:  Finales! start 12.00 uur

De tijden zijn onder voorbehoud. Kijk graag op www.amstelveenfuture.nl voor de 
definitieve schema’s. Deze worden de avond voor de speeldag op internet geplaatst

alle info op www.amstelveenfuture.nl
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  hoofdtoernooi heren  direct toegelaten

1 marko tePAvAC (ser) 376 5 april 1994

2 niels lOOtsmA (neD) 435 15 augustus 1994

3 igor sijslinG (neD) 458 18 augustus 1987

4 Boy westerHOF (neD) 510 24 oktober 1985

5 lennert vAn Der linDen (neD) 548 29 juli 1989

6 thiemo De BAKKer (neD) 595 19 september 1988

7 ricardo HOCevAr (BrA) 625 5 mei 1985

8 jelle sels (neD) 631 10 augustus 1995

9 Christoph neGritu (Dui) 676 21 maart 1994

10 Gijs BrOuwer (neD) 705 14 maart 1996

11 Colin vAn Beem (neD) 772 28 april 2012

12 Kevin GrieKsPOOr (neD) 775 10 januari 1991

13 Francois-Arthur viBert (FrA) 836 3 augustus 1990

14 Bastian wAGner (Dui) 866 16 juli 1994

15 johann willems (Dui) 870 12 januari 1995

16 eduardo DisCHinGer (BrA) 908 18 mei 1992

17 Petr HAjeK (tsj) 929 12 maart 1997

18 michiel De KrOm (neD) 973 27 juni 1998

Amstelveen future 2017
  hoofdtoernooi dames  direct toegelaten

1  rebeka mAsArOvA (Zwi) 306 6 augustus 1999

2  Chanelle vAn nGuYen (vs) 515 19 januari 1994

3  lisa mAtviYenKO (Dui) 537 6 oktober 1997

4  Dana Kremer (Dui) 562 1 september 1997

5  Ana sofia sAnCHeZ (meX) 564 13 april 1994

6  eden silvA (GBr) 594 14 maart 1996

7  Dasha ivAnOvA (vs) 624 11 oktober 1996

8  julyette maria steur (Dui) 650 28 juli 1995

9  melanie KlAFFner (OOs) 668 22 mei 1990

10  marlies sZuPPer (OOs) 694 2 juni 1995

11  joana eiDuKOnYte (lit) 717 2 oktober 1994

12  stephanie mariel Petit (ArG) 728 25 augustus 1996

13  Gabriela HOrACKOvA (tsj) 729 4 juni 1991

14  michaela BAYerlOvA (tsj) 776 14 december 1998

15  emily ArButHnOtt (GBr) 778 3 oktober 1997

16  Diana sumOvA (tsj) 803 25 september 1994

17  samantha HArris (Aus) 839 19 december 1995

18  natasha Piludu (itA) 862 8 juni 1995



TENNIS & PADEL
AANLEG • ONDERHOUD • MATERIALEN

  

A grade 2 tournament in the netherlands
in our first six years we managed to acquire a 
grade 2 status on the itF seniors circuit. 
now, we will live up to it and try to grow further.

A higher grade may mean more points to gain 
and even better opponents but we keep the same 
wonderful atmosphere.

if you like what you see in this leaflet, schedule 
us in for the summer of 2017

Beautiful venue in Amstelveen at 20 minutes from 
Amsterdam centre

For men and women 35 to 85+
single, doubles, mix

Het CirCuit 
in 2016 waren er wereldwijd 378 Futures

totaal prijzengeld  heren in 2016: $ 4.500.000
in de zelfde week als de Amstelveen Future zijn er 
ook Futures in: Canada, Frankrijk, italië, Oostenrijk, 
België, Brazilië, China, tsjechië, egypte, macedonië, 
Duitsland, Korea en mexico.

iedere speler uit de huidige top-1000 van de 
wereld heeft een of meerdere Futures gespeeld!
u kijkt dus echt naar de toppers van morgen.
winnaars Alkmaar Future, 19-25 juni:
He: thiemo de Bakker (neD)
De: michaele Bayerlova (CZe)
HD: Botic van de Zandschulp/Boy westerhof (neD) 
DD: sally Peers (Aus)/rosalie van der Hoek (neD)

tijdens het ter perse gaan van dit magazine zijn er 
ook Futures in Breda en middelburg.
De Amstelveen Future is de 4e in deze cyclus.

voorgaande WinnaarS:

2016  Heren Alexandre metreveli (GeO) 
 Dames Bibianne schoofs (neD)
2015  Heren Yannick mertens (Bel) 
 Dames Bibiane schoofs (neD)
2014  Heren Boy westerhof (neD) 
 Dames Quirine leimoine (neD)
2013  Heren Bjorn Fratangelo (vs) 
 Dames Ysaline Bonaventure (Bel)
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www.amstelveenfuture.nl 
Tennis De Kegel  Bovenkerkerweg 81, Amstelveen, 020-6432822, tennis@dekegel.nl

FUTURE
Amstelveen 

International pro tennis tournament

DONDERDAG 13 JULI
Prosecco en bloemen voor alle Ladies

Ladies Day
DONDERDAG 13 JULI
Prosecco en bloemen voor alle Ladies

www.amstelveenfuture.nl 
Tennis De Kegel  Bovenkerkerweg 81, Amstelveen, 020-6432822, tennis@dekegel.nl

FUTURE
Amstelveen 

International pro tennis tournament

 
VOOR ALLE JEUGD VAN AMSTELVEEN e.o.
WOENSDAG 12 JULI 14.00-16.00 UUR
Clinics verzorgd door Laurense Tennisorganisatie
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het $ 15.000 dameStoernooi. 
uit alle WindStreken naar de amStelveen 
future 

Het deelnemersveld van het vrouwentoernooi is 
tijdens de vijfde editie bijzonder divers. 
na het verstrijken van de inschrijfperiode was een 
uniek deelnemersveld te zien. De 18 geplaatste 
speelsters die direct tot het hoofdtoernooi zijn toe-
gelaten komen uit elf verschillende landen.  
van Australië tot de verenigde staten. Het deelne-
mersveld is zo sterk dat er geen nederlandse dames 
direct zijn toegelaten. Hoogstwaarschijnlijk gaan de 
vier beschikbare wildcards voor het hoofdtoernooi 
naar onze nationale talenten. 

samantha Harris moest de meeste vlieguren af-
leggen om Amstelveen te bereiken. De 21-jarige 
Australische is meer dan 15.000 kilometer van huis 
bezig aan een trip door nederland; ze deed in aan-
loop naar de Amstelveen Future ook al mee aan 
het $25.000-toernooi van middelburg. 

Ook de mexicaanse Ana sofia sanches moest een 
lange reis voor lief nemen. Haar woonplaats san 
luis Potosi, een stad in het binnenland van mexico, 
ligt op ruim 9.000 kilometer van Amstelveen. 
Aan ervaring geen gebrek bij sanches, want zij 
heeft al tien itF-titels op haar naam staan. De 
voormalig nummer 280 van de wereld maakt zelfs 
onderdeel uit van het mexicaanse Fed Cup-team.

Chanelle nguyen en Dasha ivanova verdedigen de 
eer van de verenigde staten. Zij zijn op de eerste 
acceptatielijst ( zie pagina 17 respectievelijk de 
nummer twee en zeven van de plaatsingslijst. van 
nguyen deed in 2010 al eens mee aan het itF-toer-
nooi van Apeldoorn maar sindsdien deed ze ons 
land niet meer aan. Opmerkelijk genoeg speelde 
ze tussen november 2011 en juli 2014 geen enkele 
internationale wedstrijd meer.

het $ 15.000 herentoernooi. 
een mix aan SpelerS die voor vuurWerk 
gaan zorgen

tePAvAC
De plaatsingslijst van het mannentoernooi wordt 
aangevoerd door marko tepavac. De serviër is 
de nummer 376 van de wereld. nederlander niels 
lootsma, de mondiale nummer 435, is als tweede 
geplaatst en igor sijsling (AtP-458) als derde. Zij zijn 
twee van de in totaal tien landgenoten op de eerste 
acceptatielijst. 

De 23-jarige tepavac schreef begin vorig jaar vier 
futuretoernooien in egypte en zelfs een challenger 
in Oezbekistan op zijn naam. Dat bracht hem tot 
nummer 174 op de wereldranglijst, waardoor hij 
mee mocht doen aan de kwalificatietoernooien 
van de grandslams. Hij wist zich niet te kwalificeren, 
maar liet wel zien dat hij een serieuze kanshebber is 
voor een plek in de tophonderd.

in totaal doen er dus minimaal tien nederlanders 
mee aan het hoofdtoernooi. Onder wie thiemo de 
Bakker, igor sijsling en voormalig winnaar van de 
Amstelveen Future, Boy westerhof. Alle drie werden 
afgelopen jaar geplaagd door blessureleed en 
waren in het verleden respectievelijk de nummer 
40, 52 en 201 van de wereld.

Opvallende namen in het hoofdtoernooi zijn verder 
ricardo Hocevar en eduardo Dischinger, beiden 
afkomstig uit Brazilië. De 32-jarige Hocevar was in 
2009 de nummer 149 van de wereld. 

De spelers en speelsters aan de Amstelveen Future 
uit het hoofdtoernooi en de kwalificatie komen  
in ieder geval uit de volgende 28 landen, waar-
schijnlijk nog aangevuld met spelers uit andere 
landen die zich nog op goed geluk komen 
melden voor de kwalificaties. Argentinië, Australië, 
Oostenrijk, België, Belarus, Brazilië, tsjechië,  
Denemarken, spanje, Frankrijk, Groot Brittannië, 
Duitsland, italië, letland, litouwen, mexico,  
nederland, nieuw Zeeland, Filipijnen, Polen,  
Zuid-Afrika, rusland, servië, Zwitserland, slowakije, 
Zweden, verenigde staten.

eXtrA WeetJeS Over Het 
deelnemerSveld



MADISON KEYS
NIKECOURT DRY SLAM DRESS

 VOOR 22:00 UUR BESTELD, MORGEN IN HUIS

TELEFONISCH ADVIES VAN ONZE TENNISSPECIALISTEN

GRATIS RETOURNEREN & OMRUILEN





eXtrA WeetJeS Over Het 
deelnemerSveld



actie
Als je nu seniorlid wordt betaal 
je voor seizoen 2017 maar 
€100,- incl. inschrijfgeld.

 27E OPEN 
RENAULT NISSAN NIEUWENDIJK

TENNISTOERNOOI TV DE KEGEL 2017
5 - 13 AUGUSTUS 

 SCHRIJF JE NU IN

CATEGORIE  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  735+  |  835+  

18052 TVK UITNODIGING 210 x 148.indd   1 26-06-17   17:28

40 Jaar tv de kegel
Dit jaar bestaat tennisvereniging De Kegel 40 jaar  
en dat is uitgebreid gevierd tijdens het jubileum-
weekend van 23 tot 25 juni jl.!! 
leden, oud-leden en genodigden waren onder 
meer welkom op de receptie met barbecue, om 
mee te doen met de 24-uurs tennismarathon voor 
het goede doel, op de Brunch & toss, en de feest-
avond. (Foto’s van deze feestelijke drie dagen kun  
je zien via de website, www.tvdekegel.nl.)

tv De Kegel is na al die jaren nog steeds een hele 
actieve vereniging waar veel wordt georganiseerd, 
zoals clubkampioenschappen, competities, toss 
(zowel in de avond als overdag) en diverse gezel-
ligheidstoernooien. we tellen momenteel zo’n 1.000 
leden en hebben de beschikking over maar liefst 

12 buitenbanen op sportpark de Kegel. we zijn met 
name een recreatieve vereniging, maar ook de 
wedstrijdspeler voelt zich er prima thuis. 

Ken je ons nog niet? Kom eens langs voor een  
kennismaking, om rond te kijken of meteen een bal-
letje te slaan. Op onze website (www.tvdekegel.nl) 
vind je meer informatie. je kunt ons ook een mailtje 
sturen: info@tvdekegel.nl.

tennisvereniging de kegel
Bovenkerkerweg 81
1187 XC Amstelveen



23Amstelveen Future 2017

Grand Hotel 
Amstelveen
Grand Hotel Amstelveen is a 
modern 4 star hotel located  
on the outskirts of Amstelveen. 
The hotel is centrally located in 
relation to Amsterdam Airport 
Schiphol, Amsterdam city 
centre, the World Trade Centre, 
the RAI Congress Centre and 
the Flower Auction in Aalsmeer 
and has a direct connection to 
and from the Amsterdam ArenA, 
Ziggo Dome and AFAS Live.

Bistro Nice!
The restaurant Bistro Nice! is part of Grand Hotel Amstelveen and is located 
at walking distance from the hotel. With its French menu and fresh products, 
Bistro Nice! is the perfect place for your (business) appointment or if you simply 
want to enjoy a good meal after a long day of work. 
For reservations or more information, please visit www.bistronice.com

Reviews

“Awesome hotel. Great value 
for money. I strongly recom-

mend this hotel.”  

“My room in Grand Hotel 
Amstelveen was absolutely 

perfect, exactly like the photos.”

“Great hotel and… I had a 
super nice dinner at Bistro Nice!”

Grand Hotel 
Amstelveen
Grand Hotel Amstelveen is a 
modern 4 star hotel located  
on the outskirts of Amstelveen. 
The hotel is centrally located in 
relation to Amsterdam Airport 
Schiphol, Amsterdam city 
centre, the World Trade Centre, 
the RAI Congress Centre and 
the Flower Auction in Aalsmeer 
and has a direct connection to 
and from the Amsterdam ArenA, 
Ziggo Dome and AFAS Live.

Bistro Nice!
The restaurant Bistro Nice! is part of Grand Hotel Amstelveen and is located 
at walking distance from the hotel. With its French menu and fresh products, 
Bistro Nice! is the perfect place for your (business) appointment or if you simply 
want to enjoy a good meal after a long day of work. 
For reservations or more information, please visit www.bistronice.com

Reviews

“Awesome hotel. Great value 
for money. I strongly recom-

mend this hotel.”  

“My room in Grand Hotel 
Amstelveen was absolutely 

perfect, exactly like the photos.”

“Great hotel and… I had a 
super nice dinner at Bistro Nice!”



   

 
 

 

www.sdr.nl

TENNIS & PADEL
AANLEG • ONDERHOUD • MATERIALEN

TENNIS & PADEL
AANLEG • ONDERHOUD • MATERIALEN


