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 BANGOURA VOELT ZICH THUIS IN NEDERLAND FIETSLAND  
 

tegen het lijf. We zijn naar musea geweest, hebben naar 

het WK gekeken en hebben vooral heel erg veel gefietst.  

 

Deze week verblijft Bangoura bij een airBNB-adres in 

Uithoorn en van zijn host heeft hij een fiets te leen 

waarmee hij tussen Sportpark de Kegel en zijn 

verblijfplaats pendelt. ,,Ik wist dat hier veel werd gefietst, 

maar zoveel… Ik heb het goed naar mijn zin hier. Er wordt 

in Amerika op de futures veel minder voor ons geregeld 

en er heerst een heel andere sfeer.” 

 

Na de Amstelveen Future reist Bangoura, wiens vader in 

het Afrikaanse Guinee werd geboren, door naar 

Oostenrijk en vervolgens Finland. Daarna keert hij weer 

terug naar zijn basis in Florida. ,,Mijn vader runt een eigen 

tennisschool in Bradenton”, aldus Bangoura. ,,Daar train ik 

ook regelmatig met de Amerikaanse toppers, als Jack 

Sock en Jared Donaldon, die nog de vierde ronde op 

Wimbledon haalde. Ik hoop ook snel deel uit te maken 

van de top100.” 

 

 

 

Sekou Bangoura is de hoogstgeplaatste speler tijdens 

deze editie van de Amstelveen Future. De 26-jarige 

Amerikaan, de nummer 395 van de wereld, heeft tijdens 

zijn trip door Europa één missie: zoveel mogelijk punten 

verzamelen voor de wereldranglijst. 

 

Sterallures zijn hem vreemd en te goed voor het spelen 

van futures voelt hij zich evenmin. Bangoura, die al eens 

dicht bij kwalificatie voor de US Open was, is zichzelf. 

Vorige week genoot hij nog van een korte vakantie in 

Amsterdam en deze week hoopt hij te oogsten in 

Amstelveen. 

 

,,Ik wilde graag toernooien spelen in Europese landen 

waar Ik nog nooit ben geweest. Vervolgens tikte ik 

Amstelveen in op Googlr en kwam ik erachter dat het 

naast Amsterdam ligt”, aldus Bangoura, die al enige tijd in 

Nederland is. ,,Vorige week heb ik in Amsterdam de tijd 

van mijn leven gehad. Toen ik met een vriend door de 

stad wandelde, liepen we ineens vrienden uit Amerika 

tegen het lijf. We zijn naar musea geweest, hebben naar 

het WK gekeken en hebben vooral heel erg veel gefietst.  

 

Deze week verblijft Bangoura bij een airBNB-adres in 

Uithoorn en van zijn host heeft hij een fiets te leen 

waarmee hij tussen Sportpark de Kegel en zijn 
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  Alban Meuffels verzekerde zich via het 
kwalifcatietoernooi voor de derde keer van een plek 
in de Amstelveen Future. Na een nederlaag in drie sets 
in 2013 een een opgave twee jaar geleden hoopt de 25-
jarige Meuffels eindelijk op een zege in het 
hoofdtoernooi. 

Dolblij was Meuffels toen hij hoorde dat hij vandaag nog niet in 
actie hoefde te komen. De voormalig nummer 616 van de 
wereld speelde afgelopen weekeinde in de hitte drie 
kwalificatiewedstrijden en gunde zichzelf wel wat rust. 

,,Ik ga even een fysio bezoeken en vind het wel fijn een dag niet 
te hoeven tennissen”, zei de qualifier. ,,Mijn niveau gaat steeds 
meer omhoog en ik heb de afgelopen weken alleen maar 
wedstrijden gespeeld; toernooien, Bundesliga en de 
Nederlandse eredivisie.” Alles met als doel weer zoveel 
mogelijk ritme op te doen, hetgeen in Amstelveen weer moet 
gaan resulteren in een plek op de wereldranglijst.  

 

Alweer bijna vijf jaar geleden was Meuffels als beginnende prof 
op weg richting de top 500. Een heupblessure en andere 
kwetsuren gooiden echter roet in het eten. ,,Ik ben geopereerd 
aan mijn heup en vorig jaar zomer nog aan mijn pols. Door de 
operaties ben ik minder gaan trainen: maximaal anderhalf uur 
per dag. En het liefst speel ik ook zoveel mogelijk wedstrijden.” 

Meuffels was de enige Nederlandse man die afgelopen weekend 
kwalificatie voor het hoofdtoernooi wist af te dwingen. In totaal 
streden 64 mannen van over de hele wereld om acht plekken op 
de hoofdtabel. Goed nieuws voor het toernooi is dat Tim van 
Rijthoven op de valreep een wildcard in ontvangst nam. In 2016 
was hij ook van de partij en toen zag hij in de eerste ronde 
Meuffels opgeven. 

De Duitser Valentin Guenther (foto links) was als eerste 
geplaatst in het kwalificatietoernooi. Hij verloor in de laatste 
ronde van de kwalificaties, maar mag na een afmelding alsnog in 
actie komen in het hoofdtoernooi. 

 

 

SPEELSCHEMA 

MEUFFELS HOOPT NA VRIJE DAG TE OOGSTEN IN AMSTELVEEN 


