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- PERSBERICHT    - 

BANGOURA BEGINT GOED, DRUKKE DINSDAG MET 26 PARTIJEN

De Amerikaan Sekou Bangoura heeft op de openingsdag van het hoofdtoernooi zijn eerste partij 
gewonnen. De aanvoerder van de plaatsingslijst, de nummer 395 van de wereld, won met 7-5, 6-2 
van de Rus Denis Klok. 

,,Het was nog wat zoeken, maar ik ben best blij met mijn niveau”, zei de voormalig nummer 213 van 
de wereld. ,,In de tweede set speelde ik wat directer en agressiever en liep het een stuk beter. Ik 
moest nog een beetje wennen aan de ligging van de baan, aangezien het centrecourt haaks op de 
andere banen ligt.”

Dindag heeft Bangoura vrijaf en woensdag of donderdag staat hij in de tweede ronde tegenover de 
winnaar van het Nederlandse onderonsje tussen Ryan Nijboer en Bart van den Berg.

26 partijen

De partij tussen Bangoura en Klok was de enige partij in de eerste ronde van het mannentoernooi. 
Vandaag is het een bijzonder druk programma met maar liefst 26 partijen. Onder anderen Tim van 
Rijthoven en het Finse talent Emil Ruusovuori maken vandag hun opwachting. De 19-jarige 
Ruusovuori, de nummer twee van de plaatsingslijst, is de voormalig nummer vier van de wereld bij de
junioren.

Van Rijthoven nam op het laatste moment een wildcard in ontvangst. De 21-jarige Brabander maakt 
in 2013 zijn internationale debuut in Amstelveen. In 2016 deed hij voor het laatst mee en toen moest 
hij in de tweede ronde geblesseerd opgeven. In de eerste ronde neemt hij het op tegen de Belg 
Michael Geerts, die vorige week in eigen land nog de halve finales haalde.

Kwalificaties vouwen

Maandag werden ook de laatste wedstrijden in het kwalificatietoernooi voor vrouwen gespeeld. De 
Nederlandse spelers Noa Liauw A Fong en Diana Chehoudi dwongen een plek in het hoofdtoernooi af.
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Sportpark de Kegel
Bovenkerkerweg 81
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Toernooidirecteur Frans Poel – 06-53999909, fpoel@dekegel.nl 
Perschef Tim Colijn – 06-24739420
Mail: future@dekegel.nl 
Toernooi site: www.amstelveenfuture.nl
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