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 GEERTS HOOPT RODE DUIVELS MET ZEGE OP ZAK TE KIJKEN 
 

Vanwege zijn deelname in Amstelveen kan Geerts de 
ontknoping mogelijk niet in eigen land meemaken. ,,Dat hoort 
erbij, bij ons werk als tennisprof. Dat ben ik wel gewend”, aldus 
Geerts. ,,Ik sta zondag liever zelf hier in de finale dan dat Belgie 
het WK wint.” 

Geerts was in 2016 de nummer 435 van de wereld. Hij had een 
contract bij de Belgische tennisbond, maar dat werd ontbonden. 
,,Blijkbaar was mijn ranking niet hoog genoeg. Mede daardoor 
ben ik het plezier in tennis een beetje kwijtgeraakt. Ik ben 
gestopt met reizen en ben in Amerika gaan studeren en 
collegetennis gaan spelen. Dat avontuur zit er nu net op en nu 
richt ik me weer volledig op het internationale tennis”, aldus 
Geerts.  

,,Het zijn mooie weken nu. De afgelopen weken waren er 
toernooien in België en nu in Amstelveen, wat dicht bij 
Amsterdam ligt. Het is leuk om naast het tennis nog andere 
dingen te doen, heb ik gemerkt. Het is een stuk plesanter dan 
ergens in Roemenië, waar ze maar drie baantjes hebben.” 

 

 

 

Vandaag is heel België in de ban van de 
halve finale van het WK, waarin de Rode 
Duivels aantreden tegen Frankrijk. 
Michael Geerts hoopt die wedstrijd in 
Amsterdam te kunnen kijken met een zege 
op de Amstelveen Future op zak. 

Met een vriendelijke glimlach liep de 23-jarige Geerts het 
kantoor van de supervisor van de ITF binnen. Hij verzocht de 
organisatie niet te laat te spelen waardoor hij ruim op tijd in 
Amsterdam kan zijn voor de aftrap van het historische WK-
duel. 

,,De afgelopen wedstrijden heb ik in Antwerpen gekeken, waar 
ik woon. Deze week verblijf ik bij een vriend in Amsterdam”, 
aldus Geerts. ,,Hij neemt me mee naar het Westergasterrein, 
waar veel Belgen samenkomen. Ik heb een zwart-geel-rode vlag 
bij me om om te binden. Niet om de Hollanders gek te maken, 
maar om ze deel uit te laten maken van ons succes.” 

Dinsdag 10 juli 
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  De Amerikaan Sekou Bangoura won op de 
openingsdag van het hoofdtoernooi zijn 
eerste partij overtuigend. De aanvoerder 
van de plaatsingslijst, de nummer 395 van 
de wereld, versloeg de Rus Denis Klok met 
7-5, 6-2.  

,,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.”  

Vandaag 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. 

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 

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. 

De nummer 1 van de plaatsingslijst bij de vrouwen, de Zwitserse 
Karin Kennel, komt vandaag nog niet in actie. Gisteravond sloeg 
ze na aankomst haar eerste ballen op Sportpark de Kegel. 
,,Normaal gesproken speel ik vooral wat hogere toernooien, 
maar ik wilde even een stapje terugdoen”, aldus Kennel. 

,,Ik had van andere speelsters goede verhalen gehoord over dit 
toernooi en voor zover heb ik nog helemaal niets te klagen. 
Donderdag komt mijn coach over en dan hoop ik nog in het 
toernooi te zitten. Als ik onverhoopt eerder word uitgeschakeld 
ga ik graag de stad in om de oude gebouwen en de grachten te 
bekijken. 

Maandagavond vond ook de Player Party plaats en in totaal 
kwamen er ruim veertig spelers en coaches op de diner- en 
bowlingavond af. 

 

SPEELSCHEMA 

BANGOURA BEGINT GOED EN KENNEL IS KLAAR VOOR DE START 


