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- PERSBERICHT    - 

NEDERLANDSE FINALE BIJ DE MANNEN, ZWEEDS ONDERONSJE IN EINDSTRIJD
VROUWENTOERNOOI

Het mannentoernooi van de Amstelveen Future krijgt een Nederlandse finale. De 21-jarige Tim van 
Rijthoven strijdt zondag met de vier jaar jongere Sidané Pontjodikromo om de titel.

Van Rijthoven versloeg zaterdagmiddag de Braziliaan Orlando Luz met 6-2, 7-6 (10), de voormalig 
numme 1 bij de junioren. In de spannende tiebreak van de tweede set overleefde Van Rijthoven 
meerdere setpunten en hij benutte zijn tweede wedstrijdpunt na een zenuwslopende rally van zo'n 
twintig slagen.

,,Ik ben blij dat ik weer die wedstrijdspanning kan ervaren. Mijn niveau is goed en ik serveer sterk 
deze week; ik ben de hele week nog niet gebroken”, zei Van Rijthoven, die Pontjodikromo kent van 
gezamenlijke traningssessies bij de KNLTB. ,,We hebben vorige week nog gezamenlijk getraind. Hij zal 
wat minder te verliezen hebben.”

Van Rijthoven was twee jaar geleden de nummer 296 van de wereld, maar is mede door een 
hardnekkige polsblessure afgezakt naar plek 652. Pontjodikromo begon deze week als de mondiale 
nummer 1466, maar zal door zijn goede week de top 1000 betreden.

Pontjodikromo

In de wedstrijd daaraan voorafgaand gaf Pontjodikromo zijn stunt van vrijdag een passend vervolg. 
Een dag na zijn zege op de als eerste geplaatste Sekou Bangoura versloeg hij ook de Peruaan Arklon 
Huertas Del Pino in drie sets. Het werd 7-5, 4-6, 6-3

,,Het begint echt een beetje op een droomtoernooi te lijken”, zei de stralende Pontjodikromo na het 
bereiken van de finale. ,,Nog één wedstrijd te gaan, dan is het echt af. Of ik dit zie als mijn 
internationale doorbraak? Een beetje wel, maar ik moet dit op meer toernooien laten zien. Ik wist dat
ik hiertoe in staat was.”

Zweeds onderonsje

De eindstrijd van het vrouwentoernooi is een Zweeds onderonsje. Julia Rosenquist en Ida Jarlskog 
wonnen zaterdagmiddag hun wedstrijd in de halve finales in een driesetter. Rosenquist versloeg 
landgenote Marina Yudanov in drie sets (6-4, 1-6, 6-1) en Jarlskog moest bijzonder diep gaan tegen 
Oleksandra Olyinikova: 4-6, 6-4, 7-6 (8).
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De 20-jarige Jarlskog, die vorige week al in de finale stond in Den Haag, overleefde maar liefst vijf 
wedstrijdpunten. De wedstrijd, die bol stond van de spanning, duurde drie uur en zeven minuten.

Dubbelspel

Zaterdag werden ook de finales van het dubbelspel gespeeld. Bij de mannen ging de titel naar de 
Nederlandse talenten Ryan Nijboer en Michiel de Krom. Zij verslogen de Amerikaan Sekou Bangoura 
en Andrescu uit Roemenië in een matchtiebreak. Nadat Nijboer en De Krom de tiebreak van de eerste
set kansloos verloren, toonden ze in het restant veerkracht: 6-7 (0), 6-3, 10-5.

In het vrouwendubbelspel ging de titel naar de Nederlandse Eva Vedder, die een koppel vormde met  
de Oostenrijkse Marlies Szupper. Vedder/Szupper was in de laatste partij van de dag met 6-3, 6-4 te 
sterk voor het Brits-Amerikaanse duo Appleton/Ivanov.

Zondag

Zondag staat zowel de finale van het vrouwenenkelspel (12.00 uur) als het mannenenkelspel (13.30 
uur) op het programma. De toegang is gratis.

-----

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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