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Voorwoord Ronald van der Horst

WELKOM BIJ HET
DUTCHJUNIOR OPEN 2019
Het eerste jaar als toernooidirecteur van het Dutch Junior Open is
mij uitstekend bevallen. Na twintig jaar als toernooidirecteur van het
Future Alkmaar met vrijwilligers uit de hele regio steeds iets heel
bijzonders te hebben georganiseerd, was dit mijn eerste ervaring met
de jonge garde van TC Bakkum. Ik vond het een eer om van deze
ploeg de toernooidirecteur te zijn. Nieuw voor mij was de hele gang
van zaken met de inkwartiering. Dat ben je verplicht als je een ITF
Grade 2 toernooi bent, een onwijze klus. Het grootste deel van de
spelers verblijft de week bij gastgezinnen. Dat was vroeger altijd zo,
maar mocht een aantal jaren niet meer. Dat maakte het voor mij, als
55-jarig lid van TC Bakkum, weer extra leuk om oude gezichten te zien
op het park. Menig praatje gemaakt met tennissers en oud-spelers die
ik jaren niet had gezien. Verder was de sfeer in de organisatieploeg
bijna hetzelfde als bij het Future: Er alles aan doen om de spelers een
onvergetelijke week te bezorgen. En dat kon haast ook niet beter met
het prachtige weer en de groep van jonge toezichthouders uit eigen
gelederen. Ook dat heeft een belangrijk steentje bijgedragen aan het
succes van vorig jaar.
Het spelniveau was ook zeer hoog. Dat bleek ook een paar weken
later toen de beide winnaars van ons toernooi de winst bij de Europese
titelstrijd in de wacht sleepten. Het was de hele week echt genieten
van de wedstrijden. Zo was er al op de maandagavond een prachtig
gevecht dat pas na ruim 3½ uur tot een winnaar kwam. De komende
editie heeft een paar wijzingen ondergaan. Zo moeten van de ITF de
schema’s bij de jongens en de meisjes wat grootte betreft gelijk zijn.
Wij konden kiezen voor een schema van 32 of zoals de afgelopen
jaren bij de jongens een schema van 48. Wij hebben gekozen voor 48
spelers in het hoofdschema. Het gevolg zal zijn dat we meer spelers
moeten onderbrengen en meer wedstrijden zullen moeten spelen.
Hierdoor zullen er meer avondwedstrijden te bewonderen zijn.
Ook dit jaar zullen we proberen zoveel mogelijk jonge spelers iets te
laten proeven van hoe leuk tennis is en welke stappen je nog kunt
maken in je tenniscarrière. De woensdagmiddag is er weer ruimte voor
de clinic voor de kinderen van TC Bakkum en in het weekend is er
weer een Tenniskidstoernooitje voor spelers uit de regio.

‘We doen er alles aan om de spelers
een onvergetelijke week te bezorgen’

Ik hoop dan ook dit jaar nog meer tennisliefhebbers uit het heden
en het verleden tijdens het Dutch Junior Open op de baan te zien.
Daarnaast wil ik alle spelers welkom heten en hoop dat jullie een
onvergetelijke week in Castricum zullen hebben.
Ronald van der Horst
Toernooidirecteur DJO 2019
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Voorwoord Jacco Eltingh

BESTE SPELERS EN

TENNISLIEFHEBBERS,
Welkom bij het TC Bakkum Dutch Junior Open 2019. Een van
de acht ITF Junior toernooien t/m 18 jaar in Nederland, met
een Grade 2 het hoogste toernooi in Nederland. Een groot
compliment voor iedereen die dit fantastische evenement
een warm hart toedraagt: de organisatie, de vrijwilligers, de
gastgezinnen, het arbitragekorps, de spelers en natuurlijk
de tennisliefhebbers op de tribune. Iedereen draagt zijn/haar
steentje bij om het tennispark van Tennisclub Bakkum een
week lang het podium te laten zijn voor vele (inter)nationale
jeugdspelers. Ik vind het heel mooi om te zien dat iedereen zich
zo inzet voor het jeugdtennis.

Er staat jullie een fantastische week in
Castricum te wachten met tennis van hoog
niveau met hopelijk prachtig tennisweer.
Ik wens iedereen veel tennisplezier, zowel
op als naast de baan.

Het toernooi staat al sinds 1956 op de internationale kalender
en behoort tot een van de meest gastvrije toernooien. Gelukkig
mogen de spelers volgens de ITF-reglementen sinds vorig
jaar ook weer bij gastouders ondergebracht worden. Mijn
herinneringen aan de gastgezinnen zijn warm. Nog steeds
heb ik contact met mijn ‘tennisouders’ op plekken over de
hele wereld. Als speler is het heel erg prettig om de sleur van
hotels te doorbreken in een warm nest. Daarnaast geeft dit het
toernooi ook nog extra sfeer mee: de gastgezinnen komen vaak
ook hun pupil aanmoedigen op het park.
In 1985 mocht ik dit toernooi op mijn erelijst bijschrijven. Of
dit jaar weer een Nederlandse winnaar/ winnares op de beker
komt te staan, dat is natuurlijk te hopen. In ieder geval is dit
toernooi voor de Nederlandse talenten een mooie gelegenheid
om dichtbij huis internationale wedstrijdervaring op te doen,
waar ze als speler alleen maar beter van worden.
Jacco Eltingh
Technisch Directeur KNLTB
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Voorwoord Burgemeester

DE MCENROE'S, AGASSI'S EN WILLIAMS' VAN
DE TOEKOMST OP DE BANEN VAN BAKKUM
Wat is tennis toch een mooi spel. In mijn jongste jeugd werd ik gegrepen door de
sport. Vele uurtjes bracht ik door op de tennisbaan om te oefenen en natuurlijk om
toernooien te spelen. Bovendien sleet ik vele uren voor de televisie om te kijken
naar de groten van toen. Björn Borg, John McEnroe, Arthur Ashe en Jimmy Connors
behoorden tot mijn favorieten. Net als Ivan Lendl, van hem had ik zelfs het officiële
racket. Geweldig om naar die cracks te kijken en vanzelfsprekend hoopte ik ooit tegen
ze te mogen spelen op het Melkhuisje (ja, dat is er eentje voor de kenners).
Het liep wat anders, maar dat betekent niet dat ik niet meer geniet van het tennisspel.
Integendeel zelfs. Deze dagen kijk ik erg uit naar het aankomende Dutch Junior
Open. Deze week spelen de McEnroe's, Agassi's en Williams' van de toekomst op de
tennisbanen van Bakkum. Als burgemeester ben ik erg trots ben op een toernooi van
dit formaat in onze gemeente. Het Dutch Junior Open is niet alleen een tennistoernooi
van internationale allure, het is tegelijkertijd een uitstekend visitekaartje voor
onze gemeente.
Het toernooi is van hoogstaande kwaliteit. U kunt tijdens de toernooi week genieten
van jeugdtalent uit de hele wereld. Als u ziet wat deze jongelui allemaal over hebben
voor hun sport, dan weet ik zeker dat u daar waardering voor heeft. Een aantal
daarvan is ook daadwerkelijk doorgebroken en heeft in de top van het internationale
tennis gespeeld of speelt dat nog, zoals Richard Krajicek, Jan Siemerink, Brenda
Schulz, Jo-Wilfried Tsonga en Gael Monfils.
Mijn helden van toen zijn sportcommentator of coach geworden. Mijn favorieten van
nu hebben andere namen. Kiki Bertens, om er maar eens een te noemen. Toch is er
niet veel veranderd. Nog altijd staan liefde voor het spel, samen bezig zijn en plezier
voor mij en vele anderen op één.

‘liefde voor het spel, samen bezig zijn en plezier
staan voor mij en vele anderen op één’
Ik wens alle deelnemers hun beste prestatie, ik wens alle toeschouwers veel
kijkplezier en gun de organisatie een geweldig evenement en heerlijk weer.
Aan allen een mooi en sportief toernooi gewenst!
Toon Mans
Burgemeester
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Landgoed Marquette
In ons Kasteel vind je Restaurant het Chateau met een
mooie Franse keuken en een zeer uitgebreide wijnkaart.
Open van 11.00 tot 23.00 uur

Centraal tussen steden als Alkmaar, Amsterdam en
Haarlem en op fietsafstand van het strand.
tUSBJOJOHFOtDPOGFSFOUJFTtGFFTUFOQBSUJKFOtSPVXFOUSPVXFO

Wil je er even helemaal tussen uit en genieten
van de natuur en de stad?
Kom dan naar Hotel Marquette in Heemskerk,
gelegen op Landgoed Marquette.

Beleef het heden, voel de historie.
Chateau Marquette, een kasteel met
een verhaal. Moderne gastvrijheid &
gastronomie op niveau is er voelbaar.
Kom dit ervaren in ons Restaurant
of tijdens een van de events.

CONNECTING EVENTS
elke derde zondag van de maand:

Marquette classique
elk kwartaal:

Thema diner
twee keer per jaar:

CHATEAU MARQUETTE
‘ T H U YS T E H E E M S K E RC K

Not Just Jazz festival
elke eerste zondag van de maand:

Kasteelconcert

ADRES | Marquettelaan 34 | 1968 JT Heemskerk TELEFOON | +31 (0)251 25 70 25 WEBSITE]XXXIPUFMNBSRVFUUFDPN

Organisatie
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Toernooidirecteur
Ere Toernooidirecteur
Financiële zaken
Wedstrijdleiding
Referee
Algemene zaken
Inkwartiering
Pers
Vervoer
Catering
Jeugdactiviteiten
Bespanservice
Sponsoring
Ballen
Tent

Ronald van der Horst (ronald@toptennis.nl)
Hans Boske
Bij TC Bak
Ruud Lokenberg
kum
a
ll
een CASH
Laura Brouwer, Yvo van der Horst en Emily van der Werf
LESS
betalen!
Robert van der Drift
Hans Gielink, Ruud Lokenberg, Joke Kranendonk, Sjaak Grippeling en Jan Tunteler
Esmée van der Horst , Claudia Veerkamp, Ges Oosterlaar en Floor Laan (housing@dutchjunioropen.nl)
Jan van der Beek, Bram Kranendonk, Kees Spil, Christan van Spanje, Yuna Zweet,
Sophie Groen, Sharon Jobbagyova en Joël Gooren
Tijmen van der Horst, Middelbeek AutoRent, Frieseweg 11, 1823 CA Alkmaar, tel 072-5127044
Joke Kranendonk, Jan Tunteler, Sjaak Grippeling en Eline Gooren
Nikki Hakkesteegt
Edwin Gruijs (3)
Ronald van der Horst, Ruud Lokenberg en Hans Boske
Dunlop Fort Max TP
Tentenrijk (4)

Tribune
Toernooiarts
Medische begeleiding
Fitness
Teksten magazine
Hoofdredactie
Samenstelling magazine
Fotografie
Opmaak magazine
Parkbeheer

Verhuurbedrijf A. Kuijf & Zn
Annemiek Breedveld (2)
Henri Schuytstraat Fysiotherapie & manuele therapie, Luuk ten Broek en Arsèn Cobelens
Club Karakter
Jan van der Beek, Christan van Spanje en Ronald van der Horst
Jan van der Beek, Peter Slot
Ronald van der Horst
Wim Peperkamp
Bureau NU
Hans Gielink (1), Tennispark Vinkenbaan, Sifriedstraat 16, 1901 NS Castricum, 0251-653363
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Grafisch ontwerp Alkmaar | www.bureaunu.nl

duurzaam slopen
levert grondstoffen en
circulaire producten op

Straatsburgflat Uithoorn duurzaam gesloopt.
Lees het verhaal: gpgroot.nl/duurzaamslopen

telefoon
website

088 - 472 07 00
www.gpgroot.nl

CLARA
TAUSON

Halve finaliste DJO 2017 en huidige nummer 1 van de
wereld bij de junioren

Nog geen twee jaar geleden haalde Clara Tauson uit
Denemarken als 14-jarige de halve finale in de 2017 editie van
het TC Bakkum Dutch Junior Open. Tijdens de toernooiweek
vielen vele ogen op haar. De organisatie maakte haar een keer
“speler van de dag” en het NHD publiceerde een artikel over
haar in de krant. Gezien haar zeer jonge leeftijd, tennistalent
en tactisch vermogen op de baan had Clara alle benodigde
ingrediënten om kans te maken op een doorbraak in haar
tenniscarrière. Na haar deelname op TC Bakkum in 2017 heeft
de Deense enorme stappen gemaakt: ze won vele toernooien,
waaronder de Australian Open voor de jeugd eerder dit jaar.
Al deze resultaten leverden haar de nummer 1 positie op ITF
Juniors ranglijst. Redenen genoeg om contact te zoeken met
Clara en haar verhaal te horen.

Leuk dat je aan ons interview wilt meewerken Clara! Wat
weet je nog van je deelname in 2017?
“Ik werk graag mee aan het interview en vind het een eer
dat ik ook op de cover van jullie magazine sta! Ik heb goede
herinneringen aan het toernooi. Het was mijn tweede keer dat
ik in Nederland was, nadat ik eerder het EK onder 12 in Haren
heb gespeeld. Na afloop van het EK in Haren ben ik met mijn
familie naar Groningen geweest en ons daar goed vermaakt. In
Bakkum hadden we ook een mooie week met lekker weer, waar
ik goed gepresteerd heb en blij was met mijn optreden. Ik weet
ook nog dat ik na mijn kwartfinale door jullie werd geïnterviewd in de tent waar het eten stond. Het was de eerste keer dat
ik van mijn hele goede vriendin Daria Frayman uit Rusland
won, dus ik was onwijs blij!”
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Wat is er allemaal gebeurd tussen DJO 2017 en nu? Tijdens
DJO 2017 stond je op plaats 154 en nu sta je op de nummer 1
positie van de wereldranglijst bij de junioren!
“Leuke vraag, welke niet makkelijk te beantwoorden is. Ik heb
veel nadruk gelegd op het fysieke aspect in mijn trainingen
vanaf de zomer in 2017. Ik heb veel internationale toernooien
gespeeld om op fysiek, technisch en mentaal vlak te verbeteren.
Door tegen andere sterke internationale spelers, die vaak ouder
zijn dan ik, te tennissen heb ik mezelf in het spelen van wedstrijden ontwikkeld. Ik geniet ervan om de hele dag te trainen,
ik hou onwijs van het spelletje.”
Hoe zien de komende maanden er voor je uit?
“Mijn doel voor dit jaar is mezelf nog meer te verbeteren in
alle opzichten. Er is altijd wel iets dat je kan verbeteren en het
trainen vind ik onwijs leuk. Ik hoop vele professionele toernooien te spelen op een hoger niveau om te zien hoe ik ervoor sta en
of mijn ontwikkelplan op schema is, zodat ik ook kan zien waar
ik mezelf nog meer kan verbeteren om mezelf naar een hoger
niveau te tillen.”
Kan je ons vertellen hoe een gemiddelde week er voor je uit
ziet?
“Een gemiddelde week is moeilijk om te vertellen. Het hangt
ervan af of ik een toernooi speel of een trainingsblok heb. Als
ik train, is dat drie keer per dag. Twee trainingen zijn op tennis
gebaseerd en de andere training is fysiek. In de avond kijk ik
graag naar Tv-series of lees ik een boek. Zondag is mijn rustdag. Dan slaap ik lekker uit, doe wat aan yoga of hardlopen,
spreek af met vrienden en geniet van wat tijd met de familie.
Als ik een toernooi speel, hangt het ervan af hoe laat mijn
wedstrijd is en deel ik mijn dag op basis daarvan in. Ook dan
blijf ik gewoon trainen, maar vind ik het fijn om mijn fysieke
training aan het einde van de dag te doen.”

interview Clara Tauson
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Wat staat er op je bucket list?
“Ik doe niet echt aan een bucket list. Als ik dan iets moet kiezen, is het om alle aspecten van mijn tennis te ontwikkelen en
daarnaast ook als persoon. En natuurlijk als tennisspeler hoop
ik vele grote toernooien te winnen.”
Wanneer kom je weer terug naar Nederland? Je kan nog
meedoen aan het DJO 2019 en bent meer dan welkom!
“Ik zou het super vinden om Nederland weer te bezoeken, helemaal na mijn halve finale in 2017. Maar mijn exacte planning is
nog niet bekend, het hangt van vele zaken af.”
Hoe zie je de toekomst van het Deense tennis? Zijn er naast
jou ook andere talenten in opkomst?
Tennis is in Denemarken een mindere sport qua populariteit.
Kinderen spelen voornamelijk handbal, badminton en voetbal.
Maar ik doe mijn best om kinderen in Denemarken te inspireren met mijn spel en ze te laten tennissen, zodat ze wellicht de
stap kunnen maken naar het internationale circuit.”
In 2017 zei je in ons interview van “Speler van de dag” dat
het je droom is om top 10 speelster te worden en om grandslamtoernooien te winnen. Wat kan je nu over je dromen
zeggen?
“Klopt! En ik kan je bij deze vertellen dat die dromen nog steeds
hetzelfde zijn. Ik zou dolgraag top 10 speelster van de WTA
willen worden en grote toernooien winnen, zoals grandslams.”
Wat is er veranderd in je leven na het winnen van de Australian Open voor junioren?
“Eigenlijk is er niet veel veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde
persoon, train elke dag om mezelf te verbeteren met als uiteindelijke doel om te presteren op een heel hoog niveau. De media
in Denemarken zijn wel meer geïnteresseerd geraakt in mijn
tennis en daar ben ik blij mee, omdat daarmee tennis in Denemarken meer aandacht krijgt en ik hopelijk een inspiratiebron
kan worden voor jonge tennissers.”
Iets anders wat je in het interview van 2017 zei, was “ik
hou van tennis, omdat je op de baan kan laten zien hoe je je
voelt”. Wat vind je nu het leukste aan tennis na alle ervaringen van de afgelopen 2 jaar?
“Het allerleukste aan tennis vind ik inderdaad dat je de mogelijkheid hebt om je gevoel te uiten en daarmee ook je spel
kan aanpassen. Ik probeer ook altijd te genieten als ik tennis.
Daarnaast hou ik van het reizen, nieuwe mensen ontmoeten en
landen te ontdekken.”
Hoe denk je de stap van de ITF Juniors naar de WTA te
kunnen maken?
“Dat hangt af van het vinden van de ideale balans tussen
wedstrijden op ITF en professioneel niveau en zien hoe mijn
ontwikkeling verloopt op elk niveau.”
→ lees verder op pagina 17
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Nieuw in Heiloo!

Van Els Optometrie
V. Coevenhovenstraat 4
1961 NX Heemskerk
Tel: 0251-232685
info@vanelsoptometrie.nl
www.vanelsoptometrie.nl

Ruime keuze in kamer- en tuinplanten,
diverse potterieën, cadeau-artikelen,
potgrond, bestrijding, etc.
Voor een uitgebreid advies komt u bij
de Aalsmeerse Plantenhal in Heiloo.

Voor uw ogen is alleen het beste goed genoeg!
De Hoefsmid 25 t 1851 PZ Heiloo t www.aalsmeerseplantenhal.nl t info@aalsmeerseplantenhal.nl

(vervolg)

Hoe belangrijk is je familie in je tenniscarrière en kan je
vertellen waarom?
“Mijn familie is ontzettend belangrijk, zowel in mijn tenniscarrière als in het algemeen. Mijn vader is mijn hoofdtrainer,
dus ik breng elke dag veel tijd met hem door, zowel op als naast
de baan. Mijn moeder en twee zussen juichen voor me en helpen me in alles waarin ze iets voor me kunnen betekenen.”
We hopen allemaal dat je het gaat maken in het professionele tennis. Voor welk vak had je gekozen als professioneel
tennis niet aan de orde was?
“Ik doe er alles voor om professioneel tennis waar te kunnen
maken en ik hoop daar ook in te slagen. Ik ben pas 16 jaar, dus
ik heb er nog niet echt aan gedacht wat ik zou willen doen als
tennis geen mogelijkheid was geweest.”
Stel dat je 36 jaar bent en je hebt een glansrijke carrière
gehad als tennisprof. Wat zou je na je tenniscarrière willen
doen?
“Nou, er zijn vele tennissers die nog prof zijn op die leeftijd,
zoals Federer en de zusjes Williams. Dus ik hoop dat ik dan nog
steeds actief ben als prof en er zo lang mogelijk mee te kunnen
doorgaan.”
Wat is het meest bijzondere moment in je leven en waarom?
“Alle toernooioverwinningen zijn speciaal voor me. Maar, het
winnen van de Australian Open voor de jeugd, een grand slam,
staat toch wel bovenaan. Ik droom namelijk van kinds af aan
om grand slams te winnen. Daarnaast was het ook erg gaaf om
voor de eerste keer in Australië te zijn. Een ander memorabel
moment was in april, toen ik mijn debuut in het WTA-circuit
maakte in het schitterende Lugano. Dat was enorm speciaal
voor mij.”
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Je hebt vele landen bezocht in de wereld. Naar welke landen
zou je nog willen gaan in de toekomst?
“Jazeker, ik heb al heel veel moois van de wereld mogen zien
en ik heb van elk bezoek genoten. Er zijn nog veel plekken die
ik nog een keer zou willen bezoeken of zou willen ontdekken.
Hong Kong is een plek waar ik graag naartoe zou willen gaan
en ik hoop in de Maldiven een duikervaring te beleven. Die
droom zou ik graag waar willen maken in de toekomst.”

DILEMMA'S
Caroline Wozniacki of Serena Williams? “Wozniacki, omdat ze uit Denemarken komt en ik haar persoonlijk ken”
Baseline groundstrokes of volleys? “Volleys”
Game Set & Mats of Deense Tennis TV? “Beiden, maar
ik zal toch voor Deense Tennis TV moeten kiezen, omdat mijn oom daar expert commentator is ;-)”
Wimbledon of Roland Garros? “Moeilijke keuze! Beiden
zijn erg speciale en traditionele toernooien. Wimbledon
is een prachtige locatie en ik hou van de aardbeien met
ijs. Maar ik kies toch voor Roland Garros, omdat ik het
liefst op gravel speel”
TV kijken of muziek luisteren? “Beiden: TV in de avond
en muziek overdag”
Waar krijg je kippenvel van? “Toernooien winnen :-)”
Favoriete kleur? “Blauw”
Rituelen op de baan? “Geen”
Roger Federer of iemand anders van de ATP? “Federer”
Waarom? “Federer is vaardig, elegant en magnifiek als
tennisser en heeft alle toernooien gewonnen die er om
doen”

DUTCH JUNIOR OPEN 2019

Wij bouwen
websites
Geschikt voor desktop, tablet en
mobiel. Met een eigen en uniek
design. Gebouwd volgens de laatste
standaarden.

www.brickzero.com
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HD finale DJO 2017 vlnr William Grant, Lorenzo Musetti,
Igor Gimenez en Matheus Picunelli de Almeida

WIJZIGINGEN VANUIT DE ITF
De ITF heeft het systeem bij de volwassenen danig overhoop
gehaald. Ze wilden minder spelers op de wereldranglijst van
de ATP en WTA hebben staan. Dat waren er over de 2.000 en
is nu teruggebracht naar ongeveer 750. Daaronder heb je nu de
ITF World Tennis Tour ranking. Door zo hoog mogelijk op deze
ITF World ranking te staan heb je een kans om de ATP en WTA
Challenger (vanaf $ 25.000) toernooien te spelen.
Maar voor een betere doorstroming van jonge spelers krijgen
spelers op de ITF World Tennis Tour Juniors nu mogelijkheden
om door te stromen naar de volwassenen. In de Futures (dat
zijn de toernooien van $15.000) zijn er 5 gegarandeerde plaatsen voor spelers uit de top honderd bij de junioren. De hoogstgeplaatste speler gaat hierbij steeds voor en je mag hier 5 keer per
jaar gebruik van maken.
Daarnaast geeft een plek in de top 20 aan het einde van het
jaar ook gegarandeerde plaatsen in het hoofdtoernooi. Zo mag
de nummer 1 bij de jongens 3 toernooien op grote Challengers
spelen.
Bij de jongens staat de Italiaan Lorenzo Mussetti, de winnaar
van de dubbel in DJO 2017, op de 2e plaats op de ITF World Tennis Tour Juniors. Bij de meisjes staat de 16-jarige Clara Tauson
uit Denemarken, halve finaliste bij het DJO 2017, op de 1e plaats.
Dit succes hebben zij te danken aan hun titel bij de Australian
Open voor junioren. Clara speelde haar eerste volwassen toernooi in februari in Tunesië. Zij won de finale van de Nederlandse Arianne Hartono met 6-2 en 6-1 (zie foto).

De route naar de wereldtop is voor oudere spelers boven de 20
jaar veel lastiger geworden. Omdat het aantal kwalificatieplaatsen bij de Futures van 64 naar 24 waren teruggeschroefd, was
er haast geen kans om mee te doen. De ITF heeft dit aantal nu
in ieder geval verhoogd naar 32.
Door het grotere belang van
de World Tennis Tour Juniors
ranking verwachten we dit jaar
meer goede spelers die proberen
in de top honderd te komen. Voor
de ranking worden de beste 6
resultaten in het enkelspel en het
dubbelspel van het afgelopen jaar
geteld. Het in het dubbelspel behaalde aantal punten wordt voor
een kwart meegeteld bij het bepalen van de ranking. Doordat de
Clara Tauson en
dubbelspelpunten ook meetellen
Arianne Hartono
voor de ranglijst, anders dan bij de
ATP en WTA-ranglijst, willen alle spelers ook graag dubbelen.
Al met al genoeg redenen voor spelers uit de hele wereld om
naar Bakkum af te reizen. De verwachting is dat zelfs de kwalificatie dit jaar sterk zal zijn. Een uitgelezen kans om van zeer
dichtbij naar de toekomstige toppers te komen kijken.
De ITF overweegt een aantal genomen maatregelen per augustus terug te draaien na opmerkingen uit de praktijk.
DUTCH JUNIOR OPEN 2019
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FAMILIE OVERPELT
GASTGEZIN TIJDENS DJO 2018
Afgelopen jaar kreeg de familie
Overpelt, bestaande uit moeder Laura,
vader Robert en kinderen Thijs, Bram
en Eva, de 15-jarige Italiaanse Lisa
Pigato in huis gedurende het toernooi.
Op maandag, nadat de loting was
geweest, kregen ze te horen wie er bij
hun in huis kwam. Vooraf hadden ze
aangegeven dat het niet uitmaakte of er
een jongen of meisje te gast zou zijn.

DUTCH JUNIOR OPEN 2019

Hoe was de ontmoeting met de speelster en wat vond ze van
het idee dat ze bij een gastgezin verbleef?
“Gelukkig kon Lisa vrij goed Engels waardoor er geen barrière
was wat betreft de communicatie met elkaar. Ze was aan het
begin vrij op zichzelf, maar gelukkig werd dat gedurende de
week steeds minder. Het scheelde ook dat Eva ongeveer van
dezelfde leeftijd was, waardoor ze met haar kon omgaan. Het
slapen bij een gastgezin gaf haar waarschijnlijk wel meer het
idee van vrijheid dan het slapen in een hotel. Al had ze wel een
strak schema wat betreft het trainen.”
Waren er zaken waar jullie misschien tegenaan liepen zoals
culturele verschillen?
“Het was aan het begin meteen even schrikken omdat Lisa aan
een streng dieet zat. Ze mocht geen gluten of lactose. Daardoor
moesten we omschakelen, omdat we nu met boodschappen
daar rekening mee moesten houden. We hebben zelfs nog glutenvrij brood in de vriezer liggen. Gelukkig was er een andere
gastouder, Nancy Jonkman, die dit kon oplossen. Maar daardoor leek het voor ons dat Lisa weinig at en vooral hetzelfde.
Lisa heeft later in de week wel lekkere pasta voor ons gemaakt
wat we nu zelf ook nog maken en eten, dus we hebben wel wat
meegekregen van de Italiaanse keuken.”

Interview gastgezin
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‘Lisa heeft later in de week
lekkere pasta voor ons
gemaakt wat we nu zelf ook
nog maken en eten’

Hoe ging Lisa om met haar vrije tijd bij jullie thuis tussen
de trainingen en wedstrijden door?
“Lisa was dan voornamelijk aan het rusten of ze was aan het
bellen met haar vader. Haar vader bezit een eigen tennisschool
in San Remo in Milaan. Waarschijnlijk hadden ze het dan over
de tactiek of over de trainingen. Lisa is wel eens met Eva ijs
gaan eten en ze heeft een keertje met Bram getennist. Maar
wanneer we vroegen om ergens heen te gaan of om te eten op
het strand, vond ze dat niet nodig. Ze ging dan liever muziek
luisteren.”

‘We zouden het leuk vinden als ze weer
naar het toernooi komt’

Hadden jullie het idee dat jullie dit jaar vaker het toernooi
bezochten dan andere jaren?
“Ja, je gaat toch kijken bij haar wedstrijden en trainingen om te
zien hoe ze speelt omdat je je toch verbonden voelt. Het was ook
leuk om er vaker te zijn. Je verbaast je dan toch over hoe hard die
meiden kunnen slaan en hoe makkelijk het er allemaal uitziet.”
Nu is het bekend dat jullie kinderen vloggen op internet.
Hebben ze ook een vlog gemaakt met Lisa Pigato?
“Nee, ze hebben geen vlog gemaakt met Lisa, ze zijn ook al
enige tijd gestopt met het maken van vlogs. Het kost toch veel
tijd om de filmpjes in elkaar te maken ondanks dat ze goed bekeken werden. Sommige filmpjes zijn vaker dan 100.000 keer
bekeken. Het grappige is dat de kinderen in de omgeving toch
bekend werden. We werden zelfs aangestaard door mensen.
Ze denken dat je het dan niet door hebt, maar dat heb je al snel
genoeg.”
Hebben jullie nog contact met Lisa?
“Helaas niet, we hebben nog wel een berichtje gestuurd met de
vraag hoe het met haar gaat, maar daar hebben we geen reactie
op gehad. We weten dan ook niet of ze dit jaar weer komt of dat
ze dit jaar ergens anders gaat spelen. We zouden het wel leuk
vinden als ze weer naar het toernooi komt.”
Zouden jullie andere mensen aanbevelen om gastouder te
worden voor het Dutch Junior Open?
“Absoluut, het is hartstikke leuk om een speler in huis te
nemen voor een week. Dit zorgt ervoor dat we het Dutch Junior
Open meer beleven en het tennis kijken speciaal maakt.”
DUTCH JUNIOR OPEN 2019

Je moet hem
een keer
gegeten hebben
Onze zelfgemaakte kroket is het omrijden meer dan waard.
Kom snel eens proeven in Castricum. Je kan kiezen uit:
rundvlees, kalfs, goulash, saté, groenten, champignon
en garnalen.
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Castricum | Torenstraat 60A | 0251 650 568 | cateringdetoren.nl

Boske Advies

verzekeringen - hypotheken - pensioenen - makelaardij
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DELIVERING YOUR PROMISES

Van Duuren is een echt familiebedrijf met een innovatieve blik op onze
kernactiviteit: de logistieke dienstverlening. Onze kracht is ons sterke
pan-Europese netwerk. Onze 235 vaste wekelijkse lijndiensten bestrijken heel
Europa en dekken momenteel 39 landen. Veelal vertrekken wij op dagelijkse
basis, anders meerdere keren per week.
Onze diensten:
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•E
•P
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•D
•F
 reight Management
• Solutions
De basics van onze dienstverlening zijn:
•E
 én Europese leverancier, “van kleine zending tot complete wagen”
•S
 pecialist in Europese distributie en groupagediensten
• Jonge flexibele organisatie; ‘eager’ en creatief
•V
 eel aandacht voor klanttevredenheid en aftersales
•L
 ogistieke expertise sinds 1892

Van Duuren Districenters B.V.
Stuartweg 8a | 4131 NJ Vianen | 0347 357000 | info@vanduuren.nl
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Ronald van der Horst

Christan van Spanje

Tijmen van der Horst

TOEZICHTHOUDE

B

ij het Dutch Junior Open hebben we in 2018 met
eigen toezichthouders gewerkt. Dat was een grote
wens van toernooidirecteur Ronald bij zijn aantreden: om jongere toezichthouders te hebben bij dit
internationale jeugdtoernooi t/m 18 jaar. De voorgaande jaren
waren het voornamelijk toezichthouders die al een tijdje de gepensioneerde leeftijd hadden bereikt. Dat vond Ronald minder
passend voor dit toernooi. Hij wilde als nieuwe toernooidirecteur de toezichthouders dichter bij de leeftijdscategorie van het
toernooi brengen en meer clubbetrokkenheid krijgen.
In 2018 is een grote groep commissieleden samen met een aantal oudere wedstrijdspelers van TC Bakkum op cursus geweest
voor toezichthouder. Deze opleiding werd onder auspiciën van
de KNLTB gegeven door Robert van der Drift, de Castricumse
referee bij het DJO. Totaal waren er 8 toezichthouders betrokken
bij het afgelopen toernooi. Voor de editie van 2019 hopen we er
nog een zestal extra bij te krijgen. De pilot van eigen toezichthouders was succesvol zodat het in 2019 ook voor andere internationale jeugdtoernooien zal worden uitgerold.
Om jullie een klein beetje een beeld van het afgelopen jaar te
geven, volgt hier een verkorte bloemlezing van de ervaringen
van de toezichthouders in 2018. De volledige weergave van hun
ervaringen vind je op de website.

Als eerste toernooidirecteur Ronald van der Horst: ”Ik kon
als idee inbrenger niet achterblijven om de cursus te volgen. Ik
vond het meer dan de moeite waard. Ik loop toch al een tijdje
mee: Twintig jaar toernooidirecteur Future Alkmaar en twintig
jaar NRT-toernooi organisator. Maar de stelling 'dat het voor
99% geen let wordt bij discussie op de baan' was nieuw voor
mij. Tijdens de week zijn er veel aparte situaties. Heel leerzaam
om die in de ochtend briefing nog even te bespreken.”
DUTCH JUNIOR OPEN 2019

Tijmen van der Horst: ”Ik zat al een aantal jaren in de orga-

nisatie van Dutch Junior Open en het leek me leuk om toezicht
te gaan houden met een aantal anderen van onze club. Nadat
we de cursus succesvol hadden afgerond waren we bevoegd
om toezicht te houden bij Dutch Junior Open. De eerste dagen
toezichthouden vond ik soms nog een beetje lastig omdat je
vaak 2 of 3 wedstrijden krijgt die je tegelijk in de gaten moet
houden waardoor je vaak beslissingen moet maken terwijl je de
situatie niet gezien hebt. Maar gaande de week ging het steeds
beter. Het meest werd ik de baan opgevraagd om een afdruk
te beoordelen. Als je dat een paar keer hebt gedaan weet je
steeds beter hoe je zo’n situatie goed kan afhandelen. Toen ik
in de organisatie zat, zat ik vaak hele dagen in de tent en zag
ik dus bijna geen tenniswedstrijden. Daarom vond ik het zo
leuk dat ik mocht toezichthouden want nu kon ik de hele dag
naar mooie tenniswedstrijden kijken! Nadat ik bij Dutch Junior
Open toezicht heb gehouden, heb ik ook nog met veel plezier bij
twee andere ITF-toernooien toezicht gehouden. Eerst een dag
bij het ITF-toernooi in Hillegom bij HTC en later nog een keer
bij het ITF-toernooi in Den Haag bij LTC Leeuwenbergh. Bij het
ITF-toernooi in Den Haag was Robert ook weer toezichthouder.
Ik merkte dat de organisaties het erg leuk vonden dat er een
keer een jonger iemand kwam toezichthouden.”

Christan van Spanje: ”Voorafgaand aan het toernooi kregen
we een cursus met betrekking tot de regels. Als tennisspeler
denk je eigenlijk wel alle regels te kennen, maar na deze cursus
kwam ik tot de conclusie dat er nog wel het een en ander ontbrak aan kennis. Het moeilijke als toezichthouder vond ik om
neutraal te blijven terwijl je stiekem ook aan het genieten was
van de wedstrijden die je werden toegewezen. Belangrijk was
dan ook om goed op te letten wanneer de belangrijke punten
werden gespeeld. Hier en daar probeerden spelers toch punten
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Jean Jacques Ziedses des Plantes

Kees Spil

Bram Kranendonk

RS: PILOT BIJ DJO!
te ‘stelen’ door foute calls te maken en verkeerde afdrukken
aan te wijzen. Wanneer je dan moest optreden was het wel fijn
dat de spelers de Engelse taal machtig zijn. Dat zorgde voor een
snelle communicatie waardoor ze ook weer sneller aan het spel
toekwamen. Wat ik persoonlijk leuk vond als toezichthouder
is hoe de spelers bezig zijn in de wedstrijd om tegenstanders
uit hun spel te krijgen. Van zoals het eerder beschreven stelen
van punten proberen ze daarnaast met hun gedrag iets uit te
lokken. Zo heb ik de wedstrijden voor het eerst op een andere
manier bekeken dan vanaf de zijlijn. Na de ervaringen van dit
jaar zal ik weer proberen om volgend jaar te helpen als toezichthouder. Het is zeker een aanrader.

Bob Polfliet

Bob Polfliet: ”Tijdens het Dutch Junior Open (DJO) ben ik twee
volledige dagen actief geweest als toezichthouder. Na het volgen
van een cursusdag ging ik de eerste dag toch enigszins gespan-

nen richting TC Bakkum om de wedstrijden van jeugdtalenten
in goede banen te leiden.
Zelf ben ik jarenlang actief als wedstrijdtennisser en heb diverse
discussies op de baan gehad betreffende ballen in/uit; het vergeten van de stand; gedragingen op de baan. Dergelijke discutabele
momenten pak ik altijd pragmatisch aan. Zo speel ik in veel
gevallen een let wanneer er incidenteel een discussie over in/uit
plaats vindt. Tijdens de cursusdag en tijdens mijn dagen als toezichthouder kwam ik tot de conclusie dat ik mijn pragmatische
aanpak beter thuis kon laten.
Wat ik het meest opmerkelijk vond is dat mijn optreden in geen
geval heeft geleid tot het spelen van een let. Immers, bij een
discutabel moment is de “call” van de partij die de “call” maakt
in beginsel leidend. Dit leidt in sommige gevallen tot lastige
scenario’s en om heel eerlijk te zijn is het niet helemaal in lijn
met hoe ik een dergelijke situatie zou oplossen. Daarnaast zijn de
jeugdspelers ook op de hoogte van de regel, wat kan leiden tot het
“misbruiken” van de regel. Het was voor mij als toezichthouder
een uitdaging om gedurende de twee dagen de regel te blijven
ondersteunen. Hier ben ik naar mijn idee goed in geslaagd.

Kees Spil: ”Het was heel gaaf. Ondanks onze leeftijd zijn we
zowel door coaches als spelers serieus genomen. Als organisatie
en vanuit de KNLTB waren dit de grootste zorgpunten. Maar
geen onvertogen woord vanuit spelers en coaches.
Mooiste moment was de ellenlange discussie tussen Tijmen en
zijn favoriete Russische speelster. Mijn persoonlijk favoriete
moment was bij een spannende driesetter met veel onderlinge
discussies als semi-wachtmeester langs de baan te staan en
zonder in te grijpen de partij heb weten af te ronden.
Vanuit mijn eigen topsportverleden zoek je altijd de grens op en
stel je een scheidsrechter ter discussie. Kijken tot hoever je kunt
gaan. → lees verder op pagina 27
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Hiermee omgaan en het spel accepteren en ze te laten inzien
waarom een bepaalde keuze gemaakt is, vind ik persoonlijk het
uitdagende aan deze job.
Onze meest ervaren toezichthouder was Jean Jacques Ziedses des Plantes. Jean was al lijnrechter bij het ABN-AMRO
toernooi in Rotterdam geweest. Door deze eerdere ervaringen
durfde de toernooidirecteur het aan om alleen gebruik te maken van eigen toezichthouders. Hij gaf wat body aan de groep.
Hieronder bespreekt Jean een aantal bijzondere ervaringen.

CASUS “up or not up, that’s the question?”:Op een gegeven moment was ik bij een tweetal kemphanen aan het kijken,
naast de baan en hoor ik ineens achter mij “please, referee,
please?” Twee boys leken het niet eens te worden over of de bal
éénmaal of tweemaal had gestuiterd. Beiden waren even stellig
in hun waarneming, dus de enige oplossing die ik kon bedenken was het spelen van een let. Hoewel we als instructie duidelijk hadden meegekregen, dat er altijd een knoop moet worden
doorgehakt, kon ik hier toch niet veel anders doen dan het punt
te laten overspelen. Het bleek achteraf een belangrijk punt te
zijn geweest, namelijk het voorlaatste punt van de wedstrijd.
CASUS “footfault”: Ik werd aangesproken door een trainer
over het feit dat de tegenstander van zijn pupil constant voetfout aan het maken was. Not once, not twice, no almost every
time, vertelde hij met goed gevoel voor drama. Ik gaf aan erop te
zullen letten en bleef even kijken bij de baan. Er was inderdaad
sprake van een lichte vorm van staan op de lijn, hetgeen natuurlijk reglementair gezien niet toegestaan is, maar ook niet zwaar
bestraft kan worden. Ik gaf de jongen aan of hij erop wilde letten.
Even later kwam de trainer weer oververhit naar me toe met
hetzelfde verhaal en of er niet eens opgetreden kan worden. Ik
had kort overleg met referee Robert van der Drift, maar eigenlijk
kun je alleen maar “soft warnings” geven hiertegen en verder
geen straffen uitdelen. Dat zou namelijk alleen maar kunnen als
je naast de baan blijft staan en dan is het moeilijk om te beoordelen of er op de baseline een voetfout gemaakt wordt.
CASUS “balmerkinspectie”: Een situatie die zich erg vaak
voor heeft gedaan tijdens de DJO week is die waarbij de ontvangende kant een balmerk aanwijst en de overkant vraagt om erbij
te mogen komen. Indien die speler akkoord gaat met de balmerk
die de ontvanger aanwijst, dan is de enige taak van de referee om
eens goed van alle kanten naar de balmerk te kijken en dan zeer
gedecideerd een besluit kenbaar te maken. Na zich verwittigd
te hebben dat beide spelers het besluit goed hebben vernomen,
verlaat de toezichthouder met een ferme tred te baan. Anders is
het als de andere partij een andere balmerk aanwijst dan de ontvangende zijde. In dat geval dient achterhaald te worden hoe de
balmerk is ontstaan. Was het een service, een return of ontstaan
in een rally? Was de bal rechtdoor gespeeld of uit een bepaalde
hoek? Was het een vlakke slag of met topspin gespeeld? Als
beiden het eens zijn dan kan beoordeeld worden welke van beide
afdrukken het meest logisch is, overeenkomstig het verloop van

de laatste bal. Als er onenigheid of onduidelijkheid blijft, dan
mag de ontvangende zijde de doorslag geven hierbij.
CASUS “het mysterie van de verdwenen game”: Tijdens
een boys single vraagt een jongen mij na de game op het moment
van wisselen: Sir, you saw I won the game, right? Ik antwoordde
bevestigend hierop omdat ik inderdaad zag dat hij het laatste punt
van de game had gewonnen. De boys gingen wisselen en dezelfde
boy zet de stand neer, 5-4 voor hem. De andere boy kan het hier
niet mee eens zijn en geeft aan dat hij de game ervoor had gewonnen en dat het dus 5-4 voor hem moet zijn. Nu blijkt het probleem dus niet in de laatste game te zitten maar in de voorlaatste
game: beide boys claimen die gewonnen te hebben. Voor een
toezichthouder is dit een bijzonder lastige situatie; natuurlijk omdat je niet alle gewonnen games bijhoudt, als je meerdere banen
in de gaten moet houden. Een uitgelezen moment dus om Robert
erbij te bliepen. Robert als supervisor komt erbij, hoort de situatie
aan en het verhaal van beide boys. Al gauw wordt duidelijk dat ze
beiden nog steeds de betreffende game blijven claimen en er dus
geen schot in de situatie zit. De supervisor kan nu alleen maar
beslissen dat de betreffende game als niet gespeeld moet worden
beschouwd en dat er dus op een stand van 4-4 doorgespeeld moet
worden. Dit Salomonsoordeel is voor géén van beiden bevredigend, maar is de enige plausibele oplossing.

Denny van der Weg: Toen ik ge-

vraagd werd om toezichthouder te zijn
heb ik direct ja gezegd. Eigenlijk om
Ronald te helpen! Dag vrij genomen en
een goede daad verrichten, echter het
was zo veel leuker dan ik dacht! De dag
was echt een ervaring op zich! Een en al
toptennis om je heen en je voelt het park
topsport ademen. Kinderen met hun
eigen coach op reis, de dag ervoor alle
rackets afgeven om opnieuw bespannen
te worden, alle nationaliteiten door
elkaar en het park dat er top uit zag.

Denny van der Weg

We startten in de ochtend met een briefing van de ITF-scheidsrechter. Wat kunnen we verwachten die dag en wat te doen
in bepaalde situaties. Ook in de meeting voel je de spanning
een beetje: wat staat ons te wachten? En dan start de dag met
een en al toptennis. Je kijkt je ogen uit wat een kwaliteit er op
de baan staat. Met name als de spanning oploopt tijdens de
wedstrijd, meestal in het tweede deel van de set, word je af en
toe op de baan geroepen om een beslissing te nemen. En dat
gaat eigenlijk heel soepel en vanzelf. Tussen de toezichthouders
heerst ook een mooie sfeer. Iedereen helpt elkaar en samen
wissel je ervaringen uit. Het was echt een topdag! Wat begon
als iets om Ronald te helpen eindigde in het feit dat ik er in
2019 zeker weer bij ben!
Mocht je na het lezen van deze ervaringen het ook leuk vinden om toezichthouder te worden? Neem dan contact Ronald (ronald@toptennis.nl).
DUTCH JUNIOR OPEN 2019
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PROGRAMMA DUTCH
Zondag 30 juni

Maandag 1 juli

Dinsdag 2 juli

Woensdag 3 juli

• Start toernooi

• Finale wedstrijden
kwalificaties jongens

• Start hoofdtoernooi

• 2e ronde hoofdschema
jongens en meisjes

• 1e + 2e kwalificatieronde
jongens
• 1e + 2e kwalificatieronde
meisjes
• R adio uitzending live Radio
Castricum 105

• F inale wedstrijden
kwalificaties meisjes
• Player meets family

• 1e ronde hoofdschema
jongens en meisjes
• Koffie en thee met gratis
Petit Cremeux
• WK voetbal op groot scherm

Zondag 30 juni

Dinsdag 2 juli

Start kwalificaties met
TC Bakkum speelster
ISA KIEBERT

Opening van het
hoofdtoernooi.
Kom kijken!
Bij een kopje koffie
of thee een heerlijk
PETIT CREMEUX van
De Roset gratis. Er is
genoeg, maar op = op.

Zondag 30 juni

• 1e ronde dubbelspel jongens
en meisjes
• Kidsday voor jeugdspelers
TC Bakkum 14.00-16.00 uur
• WK voetbal op groot scherm

Dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag
AVOND
WEDSTRIJDEN.
Kom gezellig naar het
park. Er starten nog
2 wedstrijden om
19.00 uur.

Live uitzending van
RADIO Castricum 105
vanaf Tennispark
Vinkebaan 14-17 uur.

Zondag 30 juni

Woensdag 3 juli

Sinds 2007 is WIM PEPERKAMP onze huisfotograaf. In
de beide tenten is een selectie uit deze periode te zien.

KIDSDAY: Clinic, vragen- en signeersessie voor
jeugdleden van TC Bakkum.
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JUNIOR OPEN 2019
Donderdag 4 juli Vrijdag 5 juli

Zaterdag 6 juli

Zondag 7 juli

• 3e ronde hoofdschema
jongens en meisjes

• Kwartfinales enkelspel
jongens en meisjes

• Halve finales enkelspel
jongens en meisjes

• Finale enkel meisjes
11.00 uur

• 2e ronde dubbelspel jongens
en meisjes

• Kwartfinales dubbelspel
jongens en meisjes

• Halve finales dubbelspel
jongens en meisjes

• Finale enkel jongens
ca 12.30 uur

• Groen tennistoernooi
voor jeugd uit de regio
09.30-14.30

• Finale dubbelspel meisjes
ca 14.00 uur

• Aansluitend na afloop
avondwedstrijden optreden
Ma Murphy's

• BBQ gastouders + organisatoren en vrijwilligers
• WK voetbal op groot scherm

• Finale dubbelspel jongens
ca 15.30 uur
(De tijden zijn onder voorbehoud van de
verloop van de wedstrijden, kijk voor de juiste
tijden op www.dutchjunioropen.nl.)

Zaterdag 6 juli

Donderdag 4 juli
Optreden MA MURPHY'S.
Ma Murphy’s speelt Ierse pubsongs, ballades ,reels en
jigs. Maar niet alleen Iers zit in ons repertoire, ook
Amerikaanse folksongs worden door ons met veel
plezier vertolkt. In deze setting maken wij ruim twintig
jaar muziek met elkaar.
De bandleden zijn; Jis v/d Sluis, Fred v/d Sluis,
Jan Steltenpool, Willem van Doorn, Ari de Loos.

GROEN TOERNOOI met spelers van verenigingen uit de
regio. Nu op de bijbanen, misschien over 7 jaar op het
centre court in de finale.

Zondag 7 juli
Finaledag. Door niemand te missen. Prachtige ambiance.
Met ballenkinderen, scheidsrechter, scorebord en volle
tribunes. Dan wil je als speler je beste tennis spelen om
na afloop de PRIJZEN in ontvangst te mogen nemen.

Dinsdag 2 juli, woensdag 3 juli &
zaterdag 6 juli
Beleef het mee! De WK voetbal vrouwen halve finale
wedstrijden van 21.00 uur zijn te zien op het GROTE
SCHERM. Kom in de kleuren van je favoriet naar het
clubhuis en wij maken het gezellig met hapjes.
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Ons motto: ‘Samenwerken is geen woord,
maar de sleutel naar de toekomst’
Samenwerken is noodzakelijk als je een bewindvoerder of curator hebt, omdat je het op dit moment
gewoon even niet redt om zelf je zaken te ordenen of bij te houden.
Bij ons staat persoonlijk contact op de eerste plaats, waarbij in het contact wederzijds respect een must
is. Wij zijn werkzaam in Alkmaar en omgeving. Doelstelling is te starten om te eindigen! Dus werken aan
zelfstandig, de zaken zelf weer regelen, indien mogelijk uiteraard. Hiervoor hebben wij ook een cliëntensysteem waarin u zelf behoorlijk wat zaken kunt inzien. AT Bewindvoering voldoet aan de in de wet
beschreven kwaliteitseisen voor professionele bewindvoerders.
Annemiek Jal en Anouk Tunteler zijn de bewindvoerders van dit kantoor. AT Bewindvoering is een kleine
organisatie. Annemiek is bewindvoerder en curator en ze heeft ruime ervaring als (woon)maatschappelijk
werker. Anouk is bewindvoerder en heeft ervaring opgedaan bij het voormalig bewindvoerderskantoor
van Paul Schellekens. Wij zijn beiden in het bezit van het diploma van de opleiding Bewindvoerder.

Voor info kunt u ons mailen: info@atbewindvoering.nl
of neem een kijkje op www.atbewindvoering.nl

Steeds meer organisaties streven naar een 24/7 telefonische bereikbaarheid, vaak is het lastig
en duur om dit zelf te regelen. A2 Antwoordservice biedt u de uitkomst.
Al jarenlang is A2 Antwoordservice de specialist op het gebied van telefonie, welke wij aanbieden
aan organisaties in verschillende sectoren die 24/7 bereikbaar willen zijn.
De focus van onze 24/7 telefoondienst ligt op het snel, adequaat en deskundig beantwoorden en
afhandelen van de inkomende telefoongesprekken. Deze dienst is geschikt als u op zoek bent naar
telefonische ondersteuning voor uw servicedesk, storingsdienst, meldkamer of calamiteitendienst.

Wilt u meer informatie over onze 24/7 telefoondienst? Neem dan contact met ons op:
sales@A2antwoordservice.nl of 0251-260900
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CHATEAU MARQUETTE
een verborgen parel achter de duinen

Welkom bij Chateau Marquette

Het is alsof je een sprookje binnenloopt. Chateau Marquette
ligt op een groot landgoed in een bosrijke omgeving, tussen
Heemskerk en de duinen. Het kasteel wordt omringd door
een slotgracht en kijkt uit over uitgestrekte weilanden. Oude
bomen flankeren de oprijlaan, die je de weg wijst naar dit
13e-eeuwse monument.

800 jaar geschiedenis

Bij binnenkomst in het kasteel is de eeuwenlange geschiedenis
direct zichtbaar. De muren, decoraties en meubelstukken ademen de geschiedenis van de talloze generaties bewoners. Tien
stijlvolle zalen vertellen ieder een eigen verhaal.

Zakelijke en particuliere evenementen

De locatie leent zich voor diverse evenementen van 2 tot 400
gasten. Denk aan vergaderingen, trainingen, productpresentaties, relatiedagen of heisessies. Onze grootste zaal biedt royaal
plaats aan 120 personen.
Daarnaast bedienen we ook particuliere gasten. Men kan in
het kasteel feesten en dineren en de sfeervolle zalen bieden ook
schitterend plaats aan een bruiloft. Een enkele keer verzorgen
we zelfs een condoleance, want ook dat hoort bij het leven.
Onze professionele eventmanagers met jarenlange ervaring
denken graag mee bij het op maat organiseren van ieder

evenement. Er zijn talloze mogelijkheden op deze inspirerende
locatie, geen vraag is ons te gek!

Restaurant “Het Chateau” dagelijks open van
11:00 tot 23:00 uur

Men kan ook in het kasteel terecht voor een kop koffie, een
lunch, een borrel of een culinair diner in à la carte restaurant
“Het Chateau”. Geniet daarbij van onze ruime keuze aan
wijnen, want u kunt overnachten in het naastgelegen hotel. Uw
auto kunt u gratis laten staan op de ruime parkeerplaats.

Maak geschiedenis met uw evenement

Wij laten iedereen graag kennismaken met deze verborgen parel. Maak met ons een afspraak, dan geven we graag een kijkje
achter de schermen en vertellen alles over de geschiedenis, de
monumentale zalen en de talloze mogelijkheden die Chateau
Marquette te bieden heeft.

DUTCH JUNIOR OPEN 2019
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TERUGBLIK DJO 2018
De DJO 2018 zal als een fantastische
week de boeken in gaan. Met prachtig
weer, geweldig tennis, volop strijd,
sterke winnaars en veel jeugdactiviteiten
als randgebeuren. Hoe sterk de beide
enkelspel winnaars wel niet waren,
bleek een paar weken later toen zij
ook de titel pakten bij het Europees
Kampioenschap tot en met 16 jaar.
Meisjesenkel

De meisjesenkelspel finale ging tussen
de 15-jarige Elsa Jacquemot uit Frankrijk
en de als 5e geplaatste Kamilla Bartone,
16 jaren jong, uit Letland. De Française
Jacquemot had een lange week achter de
rug, omdat zij zich via de kwalificaties
plaatste voor het hoofdtoernooi en al vele
DUTCH JUNIOR OPEN 2019

marathonpartijen in de benen had. De
Letse Bartone had wat minder tennisuren gemaakt richting de finale en was
gezien haar ranking ook de favoriete.
Aan het begin van de finale oogde
Jacquemot erg nerveus, wat terug te zien
was in haar spel. Ze maakte meer fouten
aan het begin dan Bartone. Daarnaast
oogde de Letse ook meteen zelfverzekerd
met haar slagen en haar spel. Halverwege de eerste set begon Jacquemot meer in
haar spel te komen, maar Bartone bleek
alsnog de sterkere. Ze won de eerste set
dan ook met 6-1.
In de tweede set leek de Française
bevrijd van de zenuwen. Ze ging meer
aanvallen tijdens de rally's waardoor
ze ook meer punten scoorde. Daarnaast
begon Bartone meer fouten te maken

en lieten haar dropshots, waarmee ze
in de eerste set nog succesvol was, haar
in de steek. De Française liep met haar
goede vorm in de tweede set uit naar
een 5-1 voorsprong. Bartone oogde op
dat moment niet meer zo zelfverzekerd
en begon onrustiger te spelen. Toch wist
de Letse terug te knokken tot 4-5, met
kansen om 5-5 te maken. Jacquemot kon
de aanval afslaan en wist alsnog de set
binnen te slepen met 6-4.
In de derde set was de spanning bij beide
speelsters hoog. Het werd meer aftasten
tijdens de rally’s en meer wachten op
de fout van een ander. Er werd voor elk
punt gestreden en ze probeerden elkaar
veel op het verkeerde been te zetten met
dropshots of diepe ballen. Bij de stand
van 5-5 leek Jacquemot in de game twee
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keer kansloos tijdens het punt, maar
door hard te werken en op elke bal te
lopen dwong ze Bartone in de rally
een fout te maken. Het harde werken
kostte de Française veel kracht, wat tot
een break leidde en een 6-5 voorsprong
bezorgde aan de Letse, die een game
later voor de titel mocht serveren. In een
ijzersterke en koelbloedige game wist
Bartone de wedstrijd uit te serveren en
daarmee de titel van het Dutch Junior
Open 2018 op haar naam te schrijven.

punten kreeg. Kolansinski probeerde de
Spanjaard te ontregelen met verdedigend
spel. De Pool was echter niet in staat om
Alcaraz Garfia tot fouten te verleiden,
omdat die de volledige controle had over
zijn slagenarsenaal.
In de tweede set bleef de jonge Spanjaard
met zijn forehand druk zetten op Kolansinski en wachtte steeds op het juiste
moment om voor de winner te gaan. De
Pool bleef nog steeds vechten voor elk
punt, maar deze tactiek bleek niet te werken. Alcaraz Garfia brak Kolansinski en
zag dat de Pool zijn speelplan veranderde
door de ballen met meer risico te slaan en
hiermee het initiatief op te zoeken. Deze
tactiek werkte averechts voor Kolansinski, want zijn foutenlast werd hoger
en Alcaraz Garfia kon de ballen die wel
binnen de lijnen werden geslagen, met
gemak terugslaan. De tweede set werd
daardoor nimmer spannend en bij een
stand van 5-1 had de 15-jarige Spanjaard
ook geen moeite om de titel naar zich toe
te trekken: met verve pakte hij de game
en daarmee ook de toernooioverwinning.

Alle spelers hielden makkelijk hun servicegames. Beide koppels lieten verschillende vormen van tactiek zien in de dubbel. Hierdoor werd het publiek vermaakt
met mooie punten. De eerste set werd
uiteindelijk beslist in een tiebreak. Het
koppel Nguyen en Ionel maakten hier
minder fouten, waardoor ze de eerste set
naar zich toe trokken. 7-6(4)
In de tweede set probeerde het koppel Erhard & Rune meer punten te scoren door
de netspelers op te zoeken en te passeren.
Helaas maakten ze hierdoor veel fouten,
waardoor Ionel & Nguyen veel gratis
punten kregen. Ze liepen dan ook snel
uit naar een comfortabele voorsprong
van 4-0. Maar het als eerste geplaatste
duo kwamen terug tot 4-2. Het bleek
echter concentratieverlies te zijn van
Nguyen en Ionel, want ze waren weer bij
de les, stoomden door en wonnen de set
uiteindelijk met 6-3 en stelden daarmee
de titel in de jongensdubbel veilig.

Links winnares Kamilla Bartone, rechts finaliste
Elsa Jacquemot

Jongensenkel

Bij de jongens wisten de hoogstgeplaatste spelers hun status niet waar te maken
en ging de finale tussen twee verrassingen. De ongeplaatste Spanjaard Carlos
Alcaraz Garfia (15 jaar) moest het opnemen tegen de als 11e geplaatste Pool Filip
Kolansinski (17 jaar). De Spanjaard is een
groot talent en slaat makkelijk met veel
power. Zijn opponent uit Polen moet het
juist hebben van strijd en mentaliteit.
Ze begonnen erg wisselend aan de finale,
want in de eerste 5 games vielen de
breaks over en weer. Kennelijk waren de
jongens nog een beetje timide over het
feit dat ze in de finale staan en dat er
nauwelijks lege plekken op de tribunes
te zien waren. Het was de jongste van de
twee die zijn niveau als eerste haalde:
Alcaraz Garfia ging beter serveren
en met succes het tempo verhogen in
de rally’s, waardoor hij meer gratis

Links finalisten Holger Rune / Mathys Erhard en winnaars
Phuong Van Nguyen / Nicholas Ionel
Op zaterdag was de meisjesdubbel al
gespeeld. De Russische meisjes Veronika
Pepelyaeva en Anastasia Tikohonova
wonnen in een zeer aantrekkelijke en
spannende wedstrijd met 6-2, 2-6 en 10-8
(supertiebreak) van de Françaises Sophia
Biolay en Margaux Rouvroy.
Links finalist Filip Kolansinski en rechts winnaar
Carlos Alcaraz Garfia

Dubbel

Als laatste wedstrijd van de dag stond
de jongensdubbel op het programma.
Deze ging tussen het als 1e geplaatste
duo Mathys Erhard (Frankrijk)/Holger
Rune (Denemarken) en het ongeplaatste
koppel Nicholas Ionel (Roemenië)/
Phuong Van Nguyen (Vietnam).
In deze finale ging het meteen gelijk op.

Links winnaressen Veronika Pepelyeva en Anastasia Tikhonova. Rechts finalisten Margaux Rouvroy en Sophia Biolay.
→ lees verder op pagina 35
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Terugblik kidsday
Door het uitlopen van de wedstrijden moest het programma
van de kidsday wat omgedraaid worden. Maar organisator
Nikki Hakkesteegt draaide daar haar handen niet voor om. Met
een signeersessie en vragenrondje aan de spelers voorafgaande
aan de clinic, was iedereen klaar om aan de slag te gaan. Met
hulp van vele buitenlandse spelers konden de kinderen aan de
slag bij de verschillende stations. Er werd volop genoten door
zowel de deelnemers als de buitenlandse spelers.

Hans Boske
Naast de mooie foto expositie van bijzondere momenten van huisfotograaf Willem Peperkamp was er ook de onthulling van het bord
voor het ere toernooidirecteurschap van Hans Boske. Hij was de
grote animator van het Dutch Junior Open in de afgelopen 10 jaar.
Zonder hem was er helemaal niet zo’n mooie 2018 editie geweest.

Hans Luduc
Speciaal om nog te noemen was de zeer
gezellige avond met Hans Luduc. Er werd
eerst vreemd aangekeken tegen de op
zijn racketgitaar spelende Hans. Maar
toen eenmaal de ban was gebroken en
kostte het moeite om te stoppen. Dit jaar
is er een live optreden op de donderdagavond van de band Ma Murphy’s.

Jeugdtoernooi
In het finaleweekend was er op de zaterdag iets nieuws:
een jeugdtoernooi Rood en Oranje voor jonge spelers uit de
omgeving. In de schaduw van de halve finales speelden zij
hun wedstrijdjes van het door TC Bakkum georganiseerde
toernooitje. Het was lekker druk, waarbij zowel op als naast
de baan werd genoten van het spel.
Dit jaar is het een groen toernooi voor een leeftijdsgroep
hoger: DJO Green Masters.
Zaterdag 6 juli, van 09.30 - 14.30 uur, vindt de Dutch Junior
Open Green Masters plaats op de banen van TC Bakkum.
Vier clubs uit de regio selecteren hun vier beste groene
spelers. Tijdens het finaleweekend van het DJO komen
alle Green Masters van de verschillende clubs bijeen en
wordt gespeeld om de titel ‘Green Master Dutch Junior
Open 2019’. Het toernooi zal een next-gen achtig karakter
hebben. De kids spelen op tijd met bij deuce beslissend
punt en alle kids spelen veel potjes tegen veel verschillende
tegenstanders. ’s Morgens wordt gestreden in poules. Hierna wordt gezamenlijk geluncht en wordt een afvalschema
gevormd op basis van de poule uitslagen. Rond een uur
of twee in de middag zal duidelijk worden wie dé Green
Masters van 2019 wordt.
Tijdens en na het toernooi kan genoten worden van het
toptennis op het park van TC Bakkum met de halve finales
van het DJO.
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David Goffin (BEL) 2007

HALL OF FAME
2001 Dutch Junior Open Van
Keeken Tournament

Tatiana Golovin (FRA) – Aurelija Miseviciute (LTU) 7-5,3-6,6-3
Dudi Sela (ISR) – Steve Darcis (BEL)
6-3,6-3
Jo-Wilfried Tsonga (FRA)/Mathieu Montcourt (FRA) – Dusty Belmer (NED)/Romano Tatuhey (NED) 6-0,6-2
Kirsten Flipkens (BEL)/Melanie Oosterhof (GER) – Olga Puchkova (RUS)/Daria
Chemarda (RUS) 6-3,7-5

2002 Biesterbos Open

Andrea Petkovic (GER) – Kateryna Bondarenko (UKR) 6-3,6-1
Andreas Weber (GER) – Gael Monfils
(FRA) 6-7,6-2,7-6
Jesse Huta Galung (NED)/Coen van
Keulen (NED) – Andres Angerjarv (EST)/
Mihkel Koppel (EST) 3-6,6-1,6-4
Kateryna Bondarenko (UKR)/Kristina Grigorian (RUS) – Renata Ljukovcan(YUG)/
Esther van Londen (NED) 7-6,6-2

2003 Dutch Junior Open

Sessil Karatantcheva (BUL) – Verdiana
Verardi (ITA) 6-4,6-0
Aleksey Malajko (GER) – Matthias Wellermann (GER) 7-6,3-6,6-2
Igor Sijsling (NED)/Antal van der Duim
(NED) – Bram ten Berge (NED)/Coen
van Keulen (NED) 4-6,6-2,6-3
Bibiane Schoofs (NED)/Nicole Thijssen
(NED) – Michaela Johansson (SWE)/
Cora Vasilescu (SWE) 6-3,6-0
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2004 Dutch Junior Open

Olga Savchuk (UKR) – Sorana Cirstea
(ROU) 6-4,6-2
Martin Pedersen (DEN) – Marcus
Fugate (USA) 6-4,7-6
Marin Cilic (CRO)/Filip Siladi (CRO) –
Thiemo de Bakker (NED)/Cedric Roelant
(BEL) 6-3,7-6
Lisanne Balk (NED)/Olga Savchuk (UKR)
– Marrit Boonstra (NED)/Anna Tatishvili
(GEO) 6-2,3-6,6-4

Lesley Kerkhove (NED) 2007

2005 Biesterbos Open

2007 Biesterbos Open

Katerina Vankova (CZE) – Lynn Philippe
(LUX) 2-6,6-4,6-3
Stephen Donald (AUS) – Antonio Veic
(CRO) 7-5,7-6
Luka Belic (CRO)/Antonio Veic (CRO) –
Kevin Botti (FRA)/Stephane Piro (FRA)
4-6.6-4,6-1
Marlot Meddens (NED)/Anouk Tigu
(NED) – Andreea-Roxana Vaideanu
(ITA)/Erika Zanchetta (ITA) 6-3,6-4

Lesley Kerkhove (NED) – Nicolette van
Uitert (NED) 4-6,6-1,7-5
Marin Draganja (CRO) – David Goffin
(BEL) 6-1,6-4
Jerome Inzerillo (ITA)/Guillaume Rufin
(FRA) – Henri Kontinen (FIN)/Dusan
Lajovic (SRB) 6-4,6-3
Babs van Kampen (NED)/Nicolette van
Uitert (NED) – Karina Pimkina (RUS)/
Vivienne Vierin (ITA) 6-3,6-3

2006 Biesterbos Open

Marije Mirkovic (AUS) – Oksana
Kalashnikova (GEO) 6-3,6-2
Ilya Belyaev (RUS) – Patrick Nicholls
(AUS) 2-2 opgave
Bart Brons (NED)/Tim van Terheijden
(NED) – Andriej Kapas (POL)/Mateusz
Szmigiel(POL) 6-3,2-6,6-3
Babs van Kampen (NED)/Nicolette van
Uitert (NED) – Nadine Fahoum (ISR)/
Julia Glushko (ISR) 6-4,6-2
Pablo Carreno Busta (ESP) 2008
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2008 Biesterbos Open

Andrea Konjuh (CRO) – Angelique van
der Meet (NED) 6-3,7-5
Andrey Kuznetsov (RUS) – Pablo
Carreno Busta (ESP) 6-1,6-4
Pablo Carreno Busta (ESP)/Vladimir
Zinyakov (RUS) – Mikhail Biryukov
(RUS)/Andrey Kuznetsov (RUS) 6-1,7-5
Quirine Lemoine (NED)/Sabine van
der Sar (NED) – Hilda Melander (SWE)/
Sandra Roma (SWE) 6-3,6-3

2011 Biesterbos Open

Ilka Csoregi (ROU) – Jade Suvrijn (FRA)
6-2,6-4
Alexandre Favrot (FRA) – Herkko
Pollanen (FIN) 6-3,7-5
Herkko Pollanen (FIN)/Gianluigi Quinzi
(ITA) - Pietro Licciardi (ITA)/Lukas
Mugevicius (LTU) 6-2,6-4
Ilka Csoregi (ROU)/Victoria Kan (RUS) –
Eleanor Dean (GBR)/Katerina Siniakova
(CZE) 6-7.6-2,10-8

2015 Dutch Junior Open

Jaimee Fourlis (FRA) – Jade Lewis
(NZL) 6-3,6-0
Ugo Humbert (FRA) – Felix Auger
Aliassime (CAN) 6-3,6-2
Lev Kazakov (RUS) /Jack van Slyke
(CAN) – Tiago Cacao (POR)/Kody
Pearson (AUS) 7-6,6-3
Vanessa Wong (Can) / Jaimee Fourlis
(AUS) – Selma Cadar (ROE) / Inci Ogut
(TUR) 6-1,6-1

2012 Biesterbos Open

Anna-Lena Friedsam (GER) – Polina Vinogradova (RUS) 2009

Fiona Ferro (FRA) - Karin Kennel (SUI)
4-6,6-1,6-4
Johan Sebastien Tatlot (FRA) – Joachim
Bjerke (NOR) 7-6,4-6,6-4
Gustav Hansson (SWE)/Daniel Windahl
(SWE) – Robert Constantinovici (ROU)
Fabian van der Lans (NED) 6-3,6-2
Lizetta Cabrera (AUS)/Paige Mary
Hourigan (NZL) – Karin Kennel (SUI)/
Katrina Isabel Steffensen (USA) 7-5 7-6

Felix Auger Aliassime (CAN) 2015

2009 Biesterbos Open

2013 Biesterbos Open

2016 Dutch Junior Open

Anna-Lena Friedsam (GER) – Polina
Vinogradova (RUS) 7-6,6-0
Cedrick Commin (FRA) – Jannick
Lupescu (NED) 6-4,3-6,6-3
Bartos Sawicki (POL)/Maciej Smola
(POL) – Duilio Beretta (PER)/Roberto
Quiroz (ECU) 5-7,6-2,7-6
Kateryna Kozlova (UKR)/Polina
Vinogradova (RUS) – Irina Khromacheva
(RUS)/Ilona Kremen (BLR) 6-4,4-6,7-6

Ivana Jorovic (SRB) - Jil Belen
Teichmann (SUI) 6-4,6-3
Olivier Anderson (AUS) – Marc Polmans
(AUS) 6-1,6-4
Alexandre Muller (FRA)/Jaume Munar
(ESP) – Ferran Calvo Eman (ESP)/
Barroso Campos (ESP) 5-7,7-5,10-6
Herazo Gonzalez (COL)/Maria PerezGarcia (COL) – Lilla Barzo (HUN)/Fanni
Stollar (HUN) 2-6,6-2,11-9

Ayumi Miyamoto (JAP) – Sofya Lansere
(RUS) 6-4,6-1
Sebastian Baez (Arg) – Alexander
Donski (can) 7-5,6-3
Zizou Bergs (Bel)/Matteo Martineua (Fra)
– Jaimee Floyd Angele (FRA)/Clement
Tabur (FRA) 6-3,7-5
Zoe Kruger (ZAF)/Komola Umarova
(Oez) – Ayumi Miyamoto (JAP)/Himari
Sator (JAP) 6-3,4-6,10-7

2017 Dutch Junior Open

Sabina Dadaciu (USA) – Margayta
Bilokin (UKR) 3-6,6-4,7-5
Titouan Droguet (FRA) – William Grant
(USA) 7-5,6-7,7-5
William Grant (USA)/Lorenzo Musetti
(ITA) – Igor Gimenez/Matheus Picunelli
de Almeida (BRA) 6-3,7-5
Georgia Drummy (IRE)/Maria Tyrina
(RUS) Giulia Morlet (FRA)/Diane Parry
(FRA) 6-2,3-6,10-6

Anna Karolina Schmiedlova (SVK) 2010

2010 Biesterbos Open

Anna Karolina Schmiedlova (SVK) –
Stephanie Wagner (GER) 6-1,6-2
Mate Delic (CRO) – Lukas Vrnak (CZE)
6-3,6-4
Axel Alvaras Llamas (ESP)/Roberto
Carballes Baena (ESP) – Dimitri Bretting
(SUI)/Lukas Vrnak (CZE)6-1,6-4
Stephanie Wagner (GER)/Veronika
Zavodska (CZE) – Victoria Kan (RUS)/
Ekaterina Semenova (RUS) 6-1,6-2

Sofya Zhuk (RUS) 2014

2014 Biesterbos Open

Sofya Zhuk (RUS) – Jessica Ho (USA)
6-7, 6-3,6-3
Corentin Denolly (FRA) – Robin Lang
(GER) 6-3,6-2
Viktor Kostin (DUI)/Justin Roberts (BAH)
– Filip Grbic (SRB)/Brandon Laubser
(ZAF) 7-6,6-4
Lesedi Jacobs (NAM)/Theresa van
Zyl (ZAF) – Maddison Inglis (AUS)/
Alessandra Simonelli (ITA) 6-1,7-6

2018 Dutch Junior Open

Kamilla Bartone (LET) - Elsa Jacquemot
(FRA) 6-1,4-6,7-5
Carlos Alcaraz Garfia (ESP) - Filip
Kolansinski (POL) 6-3,6-1
Nicholas Ionel (ROE)/Phuong Van
Nguyen (VIET) - Mathys Erhard (FRA)/
Holger Rune (DEN) 7-6,6-3
Veronika Pepelyaeva (RUS)/Anastasia
Tikohonova (RUS) - Françaises Sophia
Biolay (FRA)/ Margaux Rouvroy (FRA)
6-2, 2-6, 10-8
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WIJKOM OPEN
Mister Wijkom Open Bart de Gier pakt 8e titel

B

art de Gier stond in bijna de helft van alle 21 Wijkom
Open NRT-toernooien in de finale. Dit jaar won hij
zijn 8e titel. Tegenstander Sidney de Boer begon
tegen de zon in te serveren, maar door een goede
passing van Bart en een gemiste smash tegen de zon in stond
Sidney meteen onder druk. Bart pakte zo zijn eerste break en in
zijn eigen game kwam hij door een goede service en geconcentreerd baseline spel niet in de problemen. Hierdoor ontstond
een dilemma voor Sidney: Of meer naar het net gaan of op de
baseline de rally aan gaan. Beide opties pakten niet goed uit,
want Bart maakte nagenoeg geen fouten en plaatste de bal
steeds goed buiten het bereik van Sidney. Hierdoor ontstond er
een eenzijdige wedstrijd met een “double bagel” (6-0, 6-0) als
resultaat.

Jonge speelsters voeren boventoon bij het
damestoernooi

Bente Spee had in haar finale tegen Anouk Koevermans in de
eerste set in haar slagen net wat meer druk. Met diepe forehands zette zij Anouk onder druk, waarna zij scoorde met
harde forehands en backhands. Anouk scoorde met mooie
backhands langs de lijn, maar wisselde dit ook af met onno-

dige fouten. Zodoende pakte Bente met 6-4 de eerste set. De
tweede set was bijna een kopie van de eerste set. Soms duurden de games lang met over en weer wisselende kansen. Maar
uiteindelijk stapte Bente in de voetsporen van Kiki Bertens, die
dit toernooi in 2007 op haar naam schreef, door met 6-4, 6-3 te
winnen.
Charlotte van der Meij-Logger en Nicky van Bakel leken op
weg om hun titel in de damesdubbel te prolongeren. Met goed
geplaatste volleys namen zij een voorsprong in de eerste set.
Anouk Koevermans en Cato Tangkau bleven echter veel druk
van achteren geven en pakten uiteindelijk toch de eerste set en
daarna ook de tweede set (7-6(3), 6-2).
Sidney de Boer bleef ook in zijn tweede finale partij met lege
handen staan. Samen met Igor Straatsma was hij niet opgewassen tegen Brian de Vrind en Boris Beumer. Met goede verdedigende lobs en een snelle overschakeling naar het net en dan
met harde strakke volleys afmakend, konden Brian en Boris de
wedstrijd laten kantelen en de eerste set pakken. Hierna was de
weerstand gebroken en pakten ze met overtuigende cijfers ook
de tweede set (7-5, 6-0). → lees verder op pagina 43
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Sponsoren Wijkom Open 2019
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Wijkom Detachering
Sam@work
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V.H.P. Drukkers
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P.k.trading Sport Energy
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DE

In derde finale pakt Sidney de Boer met Demi de
Vries wél zijn titel in Wijkom Open 2019

In de traditioneel laatste wedstrijd van het toernooi pakte
Sidney toch nog een titel door in de finale met zijn leerlinge
Demi de Vries de verrassing van het toernooi Linda Jelsma en
Mendel Meuffels terug te wijzen met 6-2,6-2. Sidney speelde
op zaterdag en zondag eigenlijk een volledige competitiedag.
Zoals Bart Beks dat bij de eerste editie deed in 1999 en wat het
Wijkom Open zijn unieke karakter geeft.

DD
Zo kan de 21e editie van deze traditionele seizoen opener van de
NRT-toernooien, als eerste buitentoernooi op gravel, bijgeschreven worden als zeer geslaagd. Onder mooie weersomstandigheden waren er alleen maar vrolijk gestemde spelers op de banen.
Weer lekker buiten op de uitstekende banen van Arthur Hoorns
Racketcentre werden de eerste uren gemaakt als voorbereiding
op de competitie. Mede door het Wijkom – Promi – 4 Technici
Jeugdtoernooi was het een geweldige week. Hopelijk zien we
deze jeugdspelers ooit terug in het Wijkom Open NRT toernooi.
Voor foto’s kijk op www.arthurhoorn.nl onder evenementen.

HD

Foto's (namen vlnr)
HE Winnaar Bart de Gier, Arthur Hoorn van Arthur Hoorn’s Racketcentre,
finalist Sidney de Boer
DE Winnares Bente Spee en finaliste Anouk Koevermans
DD Winnaressen Cato Tangkau en Anouk Koevermans, Arthur Hoorn van Arthur
Hoorn’s Racketcentre, finalisten Nikky van Bakel en Charlotte v.d. Meij-Logger
HD Winnaars Boris Beumer en Brian de Vrind, Wijkom directeur Rene Mulder,
finalisten Igor Straatsma en Sidney de Boer
GD Finalisten Mendel Meuffels en Linda Jelsma, organisator Ronald van der Horst
en winnaars Demi de Vries en Sidney de Boer
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HET ICT BEDRIJF DAT BETROUWBAAR ONTZORGT.
• SYSTEEMBEHEER
• INFRASTRUCTUUR EN HARDWARE
• CLOUD COMPUTING
• VOIP TELEFONIE

• BEVEILIGING
• SOFTWARE EN APPLICATIEBEHEER
• SLIMME WIFI OPLOSSINGEN

JG Solutions | De Trompet 2284 | 1967 DC Heemskerk | T: 0251 293 977 | E: info@jgsolutions.nl

‘EMS training bij Studio prikkels houdt mijn rug sterk
en ik voel mij fitter. Het is voor mij de efficiëntste
manier van trainen om mijn spieren sterk te houden.’
Marloes Dijkmans,
hoofdtrainster Baars Tennisschool

71% bereikt een verbetering van
het spieruithoudingsvermogen
87% voelt zich strakker en sterker
8% scoort minder rugpijn
EMS Training (Electro Spier (Myo) Stimulatie) is
een spiergerichte training. Met behulp van een
pak waarin electroden verwerkt zitten worden
impulsen aan de spieren gegeven. Tijdens deze
impulsen krijg je van de trainer op jouw behoefte en niveau afgestemde oefeningen. Alle
hoofd- en dieper gelegen spiergroepen worden
tegelijkertijd geactiveerd en versterkt zonder
dat de gewrichten hier zwaar bij belast worden.
20 minuten EMS training staat gelijk
aan 3 uur krachttraining.
EMS bestaat al ruim 60 jaar en vindt zijn
oorsprong in de ruimtevaart en topsport.

Zwakke rug?
Minder kracht?
Spierverlies?
Kom EMS trainen bij Studioprikkels. Word ook
sterker en fitter in slechts 20 minuten per week!
U wilt toch ook snel en effectief trainen?
LEZERSAANBIEDING: Van 1 juni t/m 31 augustus
2019 kunt u een gratis proeftraining reserveren.
Online op www.studioprikkels.nl met de code
TENNISFIT of bel voor uw afspraak 085-3037282.
Neem bij uw proeftraining deze advertentie mee.

AMSTERDAM | ALKMAAR | HAARLEM | OBDAM (Sportstudio de Boer) | ROTTERDAM
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Vlnr: Aiden Mayo, Coach Philippe Oudshoorn en Alex Lee

KOP
KOP
Subkop
Introtekst groot
Introtekst klein

COACH PHILIPPE OUDSHOORN
groeit met zijn spelers mee
Door Ronald van der Horst

B

‘We moeten ook in de tweede week van een
Grand Slam nog meedoen voor de prijzen en
het liefst nog de titel winnen bij de US Open’

Philippe: ‘In 2017 heb ik gesolliciteerd op de baan als talentcoach (National Coach) voor spelers vanaf 15 jaar. Ik werd aangenomen en kreeg een opleiding van de USTA. Er zijn in Amerika
24 van zulke talentcoaches (National Coaches); 12 coaches voor
de heren en 12 voor de dames. Als National Coaches proberen wij
hun te helpen om hun eigen identiteit zo vroeg mogelijk kunnen
vormen (technisch, tactisch, en mentaal) en dat ze vroeg in hun
carriere een professional lifestyle aannemen, zowel op als buiten
de baan. Die ervaring is nuttig voor hun latere carrière bij de
mannen en de vrouwen.
Ik ben verantwoordelijk voor de Amerikaanse jongens geboren

in 2003 en 2002. Het doel is om spelers van deze groep op te
leiden voor de absolute top. In Amerika hebben we best wel een
aantal spelers rond de top 100 op de ATP-ranglijst, maar daar
zijn we niet tevreden over. We moeten ook in de tweede week van
een Grand Slam nog meedoen voor de prijzen en het liefst nog de
titel winnen bij de US Open. Daar is alles op gericht.
De spelers onder 14 jaar krijgen 10 pagina’s over speelstijlen. Er
ligt een holistische visie aan ten grondslag. Ze moeten dan ook
een logboek bijhouden. Na een training moeten ze daar 5 minuutjes voor gaan zitten en kort, misschien maar in een drietal
zinnen, opschrijven wat ze geleerd hebben. Voor de training
moeten ze hun doelen voor die training opschrijven. Ik lees het
door, maar het is ook voor de mentale coach.
‘’Van een jaar ben ik 22 weken weg. Daarvan zijn 16 weken
begeleiding op toernooien en 6 weken observeren op toernooi-

ij het Dutch Junior Open 2018 was Philippe Oudshoorn
namens de USTA als National Coach mee met een
groep spelers uit de Verenigde Staten. Philippe kende
ik nog uit de periode dat mijn dochter de K-toernooien
speelde. Hij stond destijds in de top 10 van Nederland t/m 16 jaar.
Later kwam ik hem tegen bij het Future in Alkmaar, waar hij in
de tweede ronde van de Australiër Jason Kubler verloor. Jason was
de toenmalige nummer 1 van de wereld bij de junioren. Jaren later
maakte Philippe de overstap van speler naar coach.
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en. Dan kijken we niet alleen naar onze eigen spelers, maar ook
naar andere spelers. Onder de toernooien waar wij observeren
vallen ook de Nationale Kampioenschappen. Dan coachen
we niet en klappen we bijvoorbeeld ook niet voor de spelers
met wie wij werken. Onze missie (Team USA) is om samen te
werken met de privé sector om spelers, ouders, en coaches naar
de top te helpen. Daarnaast geef ik ook nog 8 tenniskampen
van een week of twee en organiseer ik Wild Card Playoffs voor
ITF’s of Futures/Challengers. Het doel van de kampen is om de
spelers professioneel te leren trainen, met een hoge intensiteit.
Er worden wedstrijden gespeeld en via het videolab wordt er
gekeken naar de statistieken en worden deze vergeleken met
bijvoorbeeld Murray of andere toppers. Ook zijn er fysiotherapeuten aanwezig. We doen een gezamenlijke warming-up en ze
krijgen kracht- en conditietraining. Ik voer gesprekken met de
spelers over hun identiteit en we hebben een tactisch gesprek.
Verder krijgen ze die week twee keer mentale training. We hebben ook een budget om de privétrainers mee te laten komen.
Daar hebben we dan gesprekken mee over hoe wij kunnen
helpen en hoe we het beste kunnen samenwerken.

‘Als je niet wint, dan ben je de laatste’
Soms komen spelers 1 keer per jaar naar zo’n kamp, maar er zijn
ook 3 of 4 spelers die 10 weken per jaar naar een kamp gaan. Zo
komt Martin Damm, de zoon van oud topspeler Martin Damm,
15+ weken naar ons toe om in een kleine setting te werken. Hij zit
bij IMG, hier krijgt hij goede sparring maar minder individueel
aandacht. Hij is inmiddels naar de 19e plaats op de ITF World Tennis Tour Junior ranking geklommen. De invulling van het kamp
laten ze over aan mij, daar heb ik de vrijheid in. Ik probeer daarbij
ook zoveel mogelijk om een topspeler (prof) naar het kamp toe te
krijgen zodat de spelers met hem kunnen sparren en vragen kunnen stellen. Sommige topspelers laten het bij dat bezoek, maar
sommige relaties bloeien op tot een mentor/mentale rol.
De rest van het jaar ben ik coaches aan het bellen en ouders aan
het contacten via de email. En ik help de pupillen uit 2003 met
vragen als wie ben ik, zet schema’s in elkaar en bel de coaches
over wat ik gezien heb. Ook bezoek ik de talenten bij hun thuis,
meestal 2 of 3 dagen. Dan kijk ik hoe ze daar trainen, wat het
niveau van de trainingen is en wat ik misschien kan leren van
die coaches. Ik eet dan ook bij ze thuis. De spelers hebben allemaal de droom om de top te halen. Ze hebben een volle agenda
en zijn continu aan het vergelijken met anderen. De vraag voor
ons is hoe we die mindset van vergelijkingen weg kunnen
halen, omdat het nooit helpt op lange termijn. Eigenlijk is hun
tennis carriere hun grootste project van hun leven. De vraag
zou moeten zij: Als ik nog 15 jaar kan tennissen, wat kan ik er
allemaal op vooruit gaan en hoe kan ik dat het beste aanpakken. Dat doen we door veel vragen te stellen. Want het is lastig
in Amerika omdat daar de regel ‘Als je niet wint dan ben je de
laatste’ heerst. In de tenniskampen zit een 1-op-1 gesprek van
een uur waarin we het over identiteit hebben. Wat zijn je sterke

en zwakke punten en je patronen. Heb je maar 1 patroon, dan
moet je er meer bij leren.
Bij de USTA blijf je meegroeien met je spelers. In 2018 paste het
Dutch Junior Open in Bakkum als ITF Grade 2 toernooi bij mijn
spelers van 15 jaar. In 2019 is het de bedoeling dat ik start met de
Grade 1 toernooien in Zuid-Amerika en dat ik samen met mijn
spelers naar alle junioren Grand Slams ga. Dat is voor nu de
volgende stap naar de top bij de ATP. Hierna volgen de Transition Tour-toernooien, waarvan wij er 10 tot 15 zelf als USTA gaan
organiseren. Hier gaan 8 wildcard toernooien aan vooraf voor
alleen Amerikanen. De winnaar krijgt dan een wildcard voor het
hoofdtoernooi en de verliezer een wildcard voor de kwalificaties,
die wij ook zelf organiseren. Al met al een mooie uitdaging hoe
alles de komende tijd gaat uitpakken. Het is mooi om daar deel
van uit te maken.
Vorig jaar nam Philippe zijn groep mee naar het Dutch Junior
Open. Omdat hij vroeger ook het WE van Keekentoernooi had
gespeeld, leek het hem leuk om met een groep naar Bakkum te
komen. De ouders moesten de reis zelf betalen en verder waren
de kosten van de begeleiding voor de USTA. Ik was benieuwd
naar zijn ervaring met de groep bij Bakkum.
De spelers vonden het ontzettend leuk om bij de gezinnen te
worden ingekwartierd. Dat is totaal anders dan dat ze in een
hotel zitten. Ze vonden het bijzonder om zelf naar het tennispark te fietsen. In het algemeen waren ze zeer enthousiast over
het toernooi. Allemaal jonge mensen in de organisatie en de
toezichthouders waren makkelijk aan te spreken. Ik ben best
trots op ons land en wilde ze graag ook Amsterdam laten zien en
rondleiden. Ik vind het belangrijk ook wat mee te geven van onze
levensstijl. Ik wil ze iets meer laten ervaren dan alleen tennis, ze
hebben genoten van hun bezoek aan Amsterdam. Verder zijn we
als groep ook nog naar de duinen en het strand geweest. Zo is
het voor de spelers een onvergetelijke week geweest.

‘Spelers vonden het bijzonder om naar het
tennispark te fietsen’
Dit jaar zullen we Philippe niet op Bakkum zien. Ik blijf verantwoordelijk voor de leeftijd 2003 en 2002. Die maken dit jaar een
stap naar de Grade 1 en de Grand Slams. We hebben daar een
aantal zeer talentvolle spelers. Met onder andere de zoon van
Martin Damm. Dit jaar is de begeleiding nog belangrijker, omdat
je mag coachen. De ITF heeft een nieuwe regel en je kan nu op
Grand Slams, Grade A’s en ITF 1’s één keer per set op de baan
coachen zolang er een scheidsrechter op de stoel zit.
“Dit jaar ben ik op 3 verschillende reizen geweest naar 6 ITF 1 of
ITF A met een aantal jongens die wat mooie sprongen hebben
gemaakt. Ze hebben fysiek en mentaal behoorlijk wat stappen gemaakt en dan is het altijd fijn om dat in de resultaten te zien. Van
de zomer ben ik 4 weken op het gravel en 3 weken op gras in Europa met Martin Damm, Toby Kodat, Zane Khan en Dali Blanch.’
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NEDERLANDS
Vorig jaar maakten Guy den Ouden en Melissa Boyden hun
opwachting bij het Dutch Junior Open. En dat deden ze zeer
verdienstelijk. Dit jaar zijn ze opnieuw present. Het leek ons leuk
om eens te kijken hoe het met hun gaat en wat de verwachtingen
zijn voor het komend jaar. Hieronder hun interviews om iets meer
te weten te komen hoe het met hun reilt en zeilt.

Guy den Ouden maakte vorig jaar een sterke indruk tijdens het
DJO 2018. Hij was vol strijdlust en knokte zich naar de laatste
16. Hij is na Stijn Pel (nummer 57 op de World Ranking) en
Lodewijk Westrate (nummer 81) de derde Nederlander op de
151e plaats.
Guy, hoe kijk jij terug op DJO 2018?
“DJO 2018 was een leuk en sterk toernooi, mijn eerste Grade
2 toernooi ook. Ik heb flink wat wedstrijden kunnen spelen,
tegen allemaal hoger gerankte spelers, en de laatste 16 gehaald.
Hoe is het daarna gegaan?
“In de zomer natuurlijk nog veel toernooien gespeeld en ik was
bezig met een heel goed Europees kampioenschap t/m 16jr in
Moskou toen ik helaas geblesseerd raakte. Gelukkig was ik net op
tijd fit voor het Nationaal kampioenschap t/m 16 jaar, wat ik wist
te winnen. Dat maakte het wel een heel speciaal jaar, na eerder
ook de nationale indoortitel gewonnen te hebben. Na eind vorig
jaar ITF-Juniortoernooien te hebben gewonnen in Luxemburg
en Zagreb, ben ik vooral bezig geweest om m’n spel verder te
ontwikkelen en heb ik ook veel tijd moeten besteden aan school,
wat niet altijd makkelijk is met zo’n druk tennisleven.”
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Je bent nu geklommen naar de 151e plaats. Wat zijn volgens
jou de stappen in je spel die je in de komende maanden tot
DJO 2019 nog moet maken?
“Ik ben hard aan het werk om mijn spel verder te ontwikkelen,
eigenlijk alle aspecten. Ik werk hard aan m’n techniek, tactiek
en zeker ook aan m’n fysiek.”
Belangrijk zijn de resultaten in de dubbels. Deze tellen voor
¼ mee voor de gecombineerde wereldranglijst. Als ik je
resultaten bekijk, dan zijn de resultaten in de dubbel heel
goed. Hoe komt dat?
“In Nederland leren we al heel jong om te dubbelen, op toernooien en in de competitie bijvoorbeeld. Ik heb het gewoon
spelenderwijs geleerd en je ziet ook dat Nederlanders het bijna
altijd goed doen in de dubbels vergeleken met andere landen.”
Train je daar ook veel op?
“Niet echt, maar je leert natuurlijk wel van bijvoorbeeld de coaching tijdens de competitie. En ook als je veel dubbels speelt,
raak je meer vertrouwd aan het net en leer je ook betere posities
te kiezen en bepaalde keuzes te maken.”
Hoe ziet jouw normale weekschema eruit?
“Ik ben blij als ik een keer een normale week heb! Ik doe
namelijk eindexamen Havo en speel daarnaast best wel wat
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internationale toernooien. Maar in een normale week ga ik in
de ochtend of middag naar school en train ik dan het andere
deel van de dag bij mijn tennisschool in Zoetermeer.”
Je traint bij de Intime tennisschool van Martijn Belgraver.
Waarom heb je voor deze tennisschool gekozen?
“Dat is wel een leuk verhaal, want toen wij in Engeland woonden (2013-2015), speelde ik een van mijn eerste Tennis Europe
(t/m 12 jaar) toernooien tijdens een schoolvakantie in Montafon, in Oostenrijk. Tijdens het toernooi kwamen we Martijn en
Noelle (van Lottum) tegen, met Intime. Dat was heel erg leuk,
ook omdat m’n vader als 12-jarige samen trainde met Noelle in
district Utrecht. We hebben toen contact gehouden en voordat
we weer terug naar Nederland kwamen met Martijn en Noelle
gesproken, en er was gewoon meteen een hele goeie klik!”
Je zit dacht ik ook nog bij de KNLTB. Wat leer je daar specifiek?
“Ja dat klopt, ik speel daar op maandag met andere nationale
selectiespelers en soms ook met de profs, wat natuurlijk erg
leuk en leerzaam is. Ik leer dan vooral omgaan met meer druk
en een hoog tempo. Ook is er veel focus op dicht tegen de
baseline spelen.”
Je speelt ook nog competitie als je in Nederland bent. Je
speelt bij Domstad in Utrecht hoofdklasse. (NB Ik zag een
mooie overwinning in de dubbel op je trainer Bart Brons en
goede resultaten in het enkelspel). Waarom bij die vereniging?
“Domstad ligt dicht bij ons in de buurt en ik ken de trainers
(Denny van den Berg en Remco Mentink) nog goed van de
periode toen ik met tennis begon, bij tennisschool BTA in
Vleuten-de Meern. Toen we uit Engeland terugkwamen zocht
ik een club en het contact met Denny en Remco was toen snel
gelegd.”
En wat leer jij van je teamgenoten en trainers?
“Ik leer om in een team te spelen, elkaar aan te moedigen en ik
neem mijn eigen aandachtspunten mee naar de wedstrijden.
Daar heb ik het dan over met Denny. Hij kent me gelukkig ook
goed, dus dat helpt zeker. Van m’n teamgenoten leer je altijd in
de dubbels en mixed, om echt goed samen te spelen.”
Je vader was ook een goede tennisspeler Hij was nummer
35 van Nederland. Tennis je nog weleens met hem? Zo ja,
trainen jullie dan of spelen jullie een wedstrijd?
“Ik heb natuurlijk van jongs af aan heel veel met m’n vader
gespeeld! Gewoon lekker trainen, meestal een spelletje tussendoor en aan het eind, en soms een partijtje. Dat laatste vond ik

vaak wat minder, hij heeft namelijk echt een rotspelletje voor
mij. Tegenwoordig spelen we een stuk minder, omdat hij last
van z’n knieën heeft gekregen, dat is wel jammer. Binnenkort
gaan we op vakantie, dan zoeken we meestal wel een baantje
op en spelen we een uur of zo. En we eindigen altijd met
een partijtje ‘touch’ in het servicevak, dan willen we allebei
winnen!”
Geeft hij jou nog gevraagd of ongevraagd advies?
“Allebei, ik vind het best OK om bijvoorbeeld na een wedstrijd te horen wat ‘ie ervan vond, maar soms heb ik er ook
echt even geen zin in!”
Wat zijn je verwachtingen voor het komende DJO?
“DJO is een sterk toernooi, dus ik hoop gewoon goed te spelen
en een paar ronden verder te komen. Ik heb inmiddels wel
geleerd om echt ronde voor ronde te spelen, het heeft weinig
zin om verder vooruit te kijken.” → lees verder op pagina 53

Guy den Ouden
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Melissa Boyden
Melissa Boyden is de Nederlandse speelster met de hoogste ranking op de
ITF Junior ranking, namelijk 162. In 2018 kwam zij bij zowel het ITF 4 Ockel
Tournament Leeuwenbergh 2018 als ITF3 Ockel Tournament Leeuwenbergh
Championships 2018 in de finale. Daarna was er nog winst bij het ITF 5 Outdoor
Almere 2018 en nog een finaleplaats in Heiveld in België. Dit jaar zette de
positieve lijn zich voort door het J4 Esch/Alzette in Luxemburg te winnen en nog
een finaleplaats in een Grade 3 in Almaty in Kazakhstan te halen. Voor haar
progressie kreeg zij van de KNLTB als waardering de prijs van “talent van het
jaar 2018”. Daarnaast zat zij in het team t/m 16 jaar dat in februari de vierde
plaats in de in de finaleronde van de Europese teams behaalde.

Melissa, hoe kijk jij terug op DJO 2018?
“Het was mijn eerste ITF Grade 2. Ik vond het heel spannend
om te spelen en vond het heel leuk om handtekeningen uit te
delen. Ik won mijn eerste ronde tegen een Russisch meisje en
toen moest ik daarna tegen de nummer 1 geplaatst.”
Je bent nu geklommen tot de 162e plaats. Wat zijn volgens
jou de stappen in je spel die je de komende maanden tot DJO
2019 nog moet maken?
“Ik probeer meer naar het net toe te komen en mijn spel te
verbeteren.”
Belangrijk zijn ook de resultaten in de dubbels. Deze tellen
voor ¼ mee voor de gecombineerde wereldranglijst. Bij
jou zijn vooral de punten in het enkelspel bepalend voor je
ranking. Hoewel er ook een kwartfinale in de dubbel tijdens
het DJO 2018 als resultaat staat. Werk je ook specifiek aan
de dubbel?
“Ik werk niet heel specifiek aan de dubbel. Maar als ik in mijn
singel meer naar het net toe kom, dan worden mijn volleys ook
beter, dus daardoor worden mijn volleys in de dubbel ook beter.”
Hoe ziet jouw normale weekschema eruit?
“Op maandag ga ik in de ochtend naar school en dan train ik in de
middag. Dinsdag train ik de hele dag. Woensdag ga ik de hele dag
naar school en train ik in de avond. Donderdag ga ik de hele dag
naar school. Vrijdag ga ik in de ochtend naar school en train ik in
de middag. Zaterdag train ik altijd bij Zandvoort in de ochtend.
Zondag is meestal mijn rustdag, behalve tijdens de competitie.”
Je traint, net als Guy den Ouden bij de Intime tennisschool
van Martijn Belgraver. Waarom heb je voor deze tennisschool gekozen?

“Ik heb voor deze tennisschool gekozen omdat het dichtbij mijn
school was en de trainers Tim Proost en Martijn Belgraver vind
ik heel goed daar. Ik leer er ook veel.”
Je zit, dacht ik, ook nog bij de KNLTB? Wat leer je daar
specifiek?
Bij de KNLTB word ik soms uitgenodigd om daar te trainen
en daar worden we meestal getraind door Bas Coulier en Paul
Haarhuis. Er zijn niet echt specifieke dingen die ik daar leer.
Maar leer meer gewoon alles. Train op alles daar.”
Wie gaat er mee als begeleider op de buitenlandse reizen?
“Meestal met de KNLTB-trainers. Zoals Marcel Vos of Elise
Tamaela. Maar soms ga ik ook naar het buitenland met trainers
van Intime.”
Je speelt ook nog competitie in de hoofdklasse, als je in Nederland bent, bij Zandvoort, met een jeugdig team. Waarom
bij die vereniging?
“Ik ben als sinds ik 6 jaar oud was bij Zandvoort. En ik woon
ook in Zandvoort dus daarom ging ik naar die vereniging.”
En wat leer jij van je teamgenoten en trainers?
“Ik leer heel veel van mijn trainers en teamgenoten. Wordt er
mentaal sterker door en krijg heel veel teamsupport.”
Wat zijn je verwachtingen voor het komende DJO?
“Ik heb niet echt verwachtingen voor de DJO. Maar Ik zie wel
hoe elke dag gaat.”

Wilt u weten wanneer Guy en Melissa spelen tijdens
het DJO 2019, ga dan naar www.dutchjunioropen.nl
voor de schema’s en het programma van de dag.
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