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 FINS TIENERTALENT RUUSUVUORI, HET NIEUWE BOEGBEELD? 
 

Na het bereiken van de laatste vier in New York begon zijn 
seniorenloopbaan. ,,Toen begon ik weer op nul en niemand 
weet bij wijze van spreken meer wie je bent. Bij de senioren is 
iedereen zo sterk, maar voorlopig gaat het me goed af”, aldus 
het tienertalent. 

Finland snakt naar nieuw tennissucces na het afzwaaien van 
Nieminen, jarenlang het boegbeeld van het Finse tennis. ,,Hij is 
nu mijn coach in het Davis Cup-team en komt geregeld naar 
mijn woonplaats Helsinki om samen te trainen. Ik heb al drie 
keer met de Davis Cup meegedaan en dat waren geweldige 
ervaringen. Ik heb tegen jongens uit de top 100 gespeeld, zoals 
Malek Jaziri.” 

In tegenstelling tot veel andere spelers op dit niveau heeft 
Ruusuvuori ook al een sponsorcontract op zak en heeft hij een 
vaste coach tot zijn beschikking. Na zijn wedstrijd op 
dinsdagmiddag werkte hij in de avond nog een trainingssessie af. 
Want hij weet ook: succes bij de junioren is nog geen garantie 
voor succes bij de grote jongens. 

 voot voor succes bij de senioren. 

 

De 19-jarige Emil Ruusuvuori is een speler om in 
de nabije toekomst goed in de gaten te houden. 
De Finse tiener, die bij de junioren de nummer 
vier van de wereld was, heeft op zijn negentiende 
al drie Davis Cup-ontmoetingen achter zijn naam 
staan en is de beoogde opvolger van Jarkko 
Nieminen. 

Direct na zijn eerste overwinning verkaste Ruusuvuori naar de 
indoorbanen. Niet om te tennissen, maar voor een uitgebreide 
cooling down. Ruim driekwartier was hij in de weer met zijn 
fitnessmatje. Het is tekenend voor de professionaliteit van 
Ruusuvuori, die aan het begin van zijn profloopbaan staat. 

Vorig jaar stond Ruusuvuori in deze week nog in het 
juniorentoernooi van Wimbledon, waar hij door het oplopen 
van een blessure weinig goede herinneringen aan bewaart. ,,De 
US Open en Australian Open zijn mijn favoriete grandslams. 
Op de US Open haalde ik vorig jaar de halve finales”, aldus de 
bescheiden Fin, die deze week als tweede geplaatst is. 

 

Woensdag 11 juli 
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  De ontknoping van het WK loopt als een rode 
draad door de Amstelveen Future heen. 
Dinsdagavond troffen Frankrijk en België elkaar. 
De Belgische Eliessa Vanlangendonck, die 
vandaag zelf in actie komt, droop teleurgesteld af. 

,,Het wordt een heel zware nacht”, zei de vader van 
Vanlangendonck, direct na het laatste fluitsignaal. ,,Nu moet 
Eliessa het maar doen morgen.” Van Langendonck zat negentig 
minuten lang met een Belgische vlag omgewikkeld aandachtig te 
kijken. ,,De eerste wedstrijden heb ik allemaal thuis gekeken, 
omdat ik ziek was. Of ik heel erg baal? Het valt wel mee. Ik ben 
ook niet een heel grote voetbalfan.” 

De Française Olympe Lancelot volgde de verrichtingen van haar 
landgenoten ook in het restaurant. ,,Ik ben niet nerveus, eerder 
vol zelfvertrouwen”, zei ze vlak voor de aftrap. En haar 
zelfvertrouwen was terecht, want terwijl ze al richting het hotel 
was gegaan maakte Frankrijk de enige goal van de avond. 

 

Vandaag zijn de kinderen aan de beurt. Een van de 

spelers zal zich in het gezelschap mengen om de 

Tijdens de wedstrijd genoot Tim van Rijthoven op het terras 
van een diner met zijn familie. In de laatste wedstrijd van de dag 
versloeg hij op het centre court de Belg Michael Geerts met    
6-3, 6-2. ,,Dit was een van mijn beste wedstrijden van de 
laatste maanden”, stelde hij tevreden vast. 

En terwijl voetballiefhebbers zich in het restaurant 
verzamelden, kregen de leden op baan 3 een clinic van niemand 
minder dan Sekou Bangoura, de nummer 1 van de 
plaatsingslijst. ,,No worries, we had a lot of fun”, zei de stoere 
Bangoura, die ooit de nummer 213 van de wereld was. Vandaag 
neemt de Amerikaan het op tegen het Nederlandse talent Ryan 
Nijboer. 

Vandaag zijn de kinderen aan de beurt. Eén van de spelers zal 
zich in het gezelschap mengen om de spelers een onvergetelijke 
dag te bezorgen.'s Middags vindt voor de eerste keer een 
gemengddubbelspeltoernooi plaats en 's avonds is in het 
restaurant uiteraard de andere halve finale te volgen. Wordt het 
Engeland of Kroatië?  
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