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- PERSBERICHT    - 

VAN RIJTHOVEN OVERTUIGT, FINS TIENERTALENT OOK DOOR

Tim van Rijthoven is goed begonnen aan de zesde editie van de Amstelveen Future. De nummer 
zeven van de plaatsingslijst versloeg de Belg Michael Geerts in twee sets. Het werd in 76 minuten 6-3,
6-2.

,,Dit was mijn beste partij in lange tijd”, zei Van Rijthoven, die voor de vierde keer meedoet in 
Amstelveen. Vorig jaar ontbrak hij wegens een polsblessure, die hem lang aan de kant heeft 
gehouden. ,,Ik moet me nu voor de derde keer weer door de futures heen vechten, maar ik ben blij 
dat ik weer op de baan sta. Of het nou in Amstelveen is of op het ABN Amro-toernooi in Rotterdam. 
Ik hou gewoon van het spelletje.”

De 21-jarige Van Rijthoven was eind 2016 de nummer 296 van de wereld, nu staat hij op de 652ste 
plaats. In de tweede ronde staat hij tegenover landgenoot Stephan Franssen, die de Britse lucky loser 
Adam Jones met 7-6, 6-3 versloeg.

Van Rijthoven wordt gecoacht door Richard Krajicek, maar die verblijft momenteel op Wimbledon.

Ruusuvuori

Ook de als tweede geplaatste Emil Ruusuvuori boekte een overtuigende zege. De Finse tiener was 
met 6-3, 6-2 te sterk voor de Ierse qualifer Sam Bothwell.

De 19-jarige Ruusuvuori staat bekend als een van de grootste talenten van dit moment. Hij stond 
vorig jaar op de vierde plek van de wereldranglijst voor junioren. Tijdens zijn laatste grandslam bij de 
jeugd haalde hij de halve finales van de US Open.

In het vrouwentoernooi bereikte de Nederlandse Dominique Karregat de tweede ronde. Zij zag de als 
vierde geplaatste Roemeense Cristina Adamescu geblesseerd (schouder) opgeven. Op dat moment 
leidde Karregat al met 6-3, 4-2.

Schema woensdag

Woensdag komen de nummers 1 en 2 van het vrouwentoernooi in actie. De Zwitserse Karin Kennel 
neemt het op centrecourt op tegen de Duitse Amelie Intert en de Britse, de nummer twee van de 
plaatsingslijst, treft de Nederlandse Eva Vedder, die een wildcard ontving.
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In totaal worden er woensdag achttien partijen gespeeld. Tevens vindt er 's middags een 
gemengddubbelspel toernooi plaats, hetgeen uniek is voor een futuretoernooi. Ook wordt er een 
clinic voor de jeugd georganiseerd aangezien het Kids Day is.

-----

Adres:
Sportpark de Kegel
Bovenkerkerweg 81
1187 XC Amstelveen
www.amstelveenfuture.nl 

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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