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HET TENNISLEVEN LACHT HERSTELDE VAN RIJTHOVEN WEER TOE 
 

Tijdens zijn blessureperiode reed Van Rijthoven dagelijks naar 
Almere, waar nu nog (volgend jaar is Amstelveen de locatie) het 
nationale trainingscentrum zit. ,,Ik moest mijn lichaam heel 
goed blijven onderhouden: alsof ik een oude man ben eigenlijk. 
Maar als je alleen maar fysiek bezig bent, dan voel je jezelf 
eigenlijk vrij nutteloos. Het vergt dan wel veel liefde voor de 
sport. Gelukkig woont mijn vriendin in Amsterdam, waar ik 
ook deze week kan slapen.” 

Van Rijthoven wordt gecoacht door Richard Krajicek, maar 
deze week is Nederlands grootste tennisser absent. ,,Vooraf 
wist ik al dat hij rond Wimbledon een drukke periode heeft met 
veel afspraken. Na elke wedstrijd hebben we wel contact en hij 
volgt mijn wedstrijden via de tussenstanden via internet.” 

Na het toernooi van Amstelveen hoopt Van Rijthoven weer 
succesvol te zijn op challengers, het niveau boven de futures. 
,,Volgende week heb ik een wildcard voor Scheveningen en 
daarna ga ik met Richard naar Praag en Liberec. Ja, het 
tennisleven lacht me weer een beetje toe. Als het lichaam het 
houdt, dan is het sowieso al positief voor mij.” 

 

Na een jaar afwezigheid is Tim van 
Rijthoven terug op de Amstelveen Future. 
De 21-jarige Brabander, twee jaar geleden 
nog de nummer 296 van de wereld, is weer 
pijnvrij en hoopt de Amstelveen Future te 
gebruiken als opstapje. 

De naam van Tim van Rijthoven, een van de vaandeldragers van 
de nieuwe generatie, dook de laatste jaren te weinig op bij 
toernooien in Nederland. Steeds weer stribbelde zijn lichaam 
tegen en zelfs het ABN Amro-toernooi in Rotterdam moest hij 
aan zich voorbij laten gaan. 

Nu is hij terug en klaar om de mondiale tennisladder weer te 
beklimmen. ,,Ik moet me nu weer voor de derde keer door de 
futures heen knokken. Dat is moeilijk, maar of ik nou op de 
baan sta in Amstelveen of in Ahoy, ik wil gewoon tennissen. 
Want dat is toch waar het grootste deel van je leven uit bestaat 
en waar je altijd mee bezig bent geweest. Ik heb de spanning 
wel gemist en heb ook nog niet veel wedstrijdritme.” 

 

Tijdens zijn blessureperiode reed Van Rijthoven dagelijks naar 

Almere, waar het nationale trainingscentrum zit. ,,Ik moest 

mijn lichaam heel goed blijven onderhouden: alsof ik een oude 

donderdag 12 juli 
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  Malene Helgø is al zes wedstrijden op rij 
ongeslagen op Nederlandse bodem. Vorige week 
won de 18-jarige Noorse, die zich prettig voelt in 
ons land, al het toernooi van Den Haag en deze 
week hoopt ze in Amstelveen back-to-back te 
gaan. 

De naam van Helgø duikt geregeld op op schema's van 
toernooien in Nederland. Vorig jaar was ze al van de partij in 
Schoonhoven en Rotterdam en dat is haar goed bevallen. 
,,Nederland is echt heel erg vergelijkbaar met Noorwegen: de 
faciliteiten, de instelling van de mensen. Dat bevalt me heel erg 
goed. Ik ken ook veel van de Nederlandse coaches en spelers.” 

Helgø arriveerde wat later in Amstelveen, omdat ze 
zondagmiddag eerst nog de eindstrijd speelde in Den Haag. In 
de finale versloeg ze de Zweede Ida Jarlskog en voor het eerst 
won ze een toernooi bij de senioren. Ze staat momenteel op de 
rand van de top-900, maar zal door die prestatie flink gaan 
stijgen. 

 

Samen met haar hartsvriendin Astrid Brune Olsen verblijft 

Helgo in het Grand Hotel Amstelveen, het offiiciële 

Samen met haar hartsvriendin Astrid Brune Olsen verblijft 

Helgø in het Grand Hotel Amstelveen, het offiiciële 

spelershotel van de Amstelveen Future. ,,We reizen zoveel als 
mogelijk samen en kunnen iedere week de hotelkamer delen, 
dat scheelt ernorm. We trainen ook op dezelfde locatie in Oslo, 
dus we zien elkaar veel.” 

Het is vandaag Ladies Day dus Helgø en Brune Olsen kunnen 
zich laten vertroetelen. Alle vrouwen zijn van harte welkom 
voor een glaasje prosecco, een lekkernijtje en kleine 
geschenkjes. Aangezien het, afgezien van dinsdagochtend, al de 
hele week stralend weer is, is het thema zomer. 

Gisteren werden de kinderen in het zonnetje gezet en dat was 
een groot succes. Zo'n honderd kinderen kregen een clinic van 
de Ecuadoriaanse speelster Maria Gomez, die urenlang met de 
kids in de weer was. Tegelijkertijd genoten de aanwezigen 
tijdens de relatieborrel van een spannende driesetter op het 
centre court. 

 

 

SPEELSCHEMA 

NOORSE TIENER HELGø HOOPT OP MEER SUCCES IN NEDERLAND 


