
 

 

 
 

                          

- PERSBERICHT    -  
 

SIJSLING UITGESCHAKELD DOOR STEVENS 

 
Dinsdagmiddag viel in de openingsronde van de Amstelveen Future al het doek voor Igor Sijsling. De 

nummer drie van de plaatsingslijst verloor in een spannende driestter van Bart Stevens, een van de 

grootste talenten van Nederland. Het werd 7-6 (9), 4-6, 6-4. 

De eerste set werd beslist door een tiebreak en die ging met 11-9 naar Stevens, die een 6-3 

achterstand ongedaan maakte. In het tweede bedrijf wist Sijsling een 4-2 achterstand om te draaien 

in setwinst, maar in de beslissende set liet Stevens het zover niet komen. Sijsling kwam van 4-2 nog 

terug tot 4-4, maar de laatste twee games waren toch voor Stevens. 

Saillant detail is dat de 19-jarige Stevens, de nummer 1470 van de wereld, zichzelf aan Sijsling had 

gekoppeld. De kwalificant verrichte zondag zelf de loting. ,,Ik wist dat ik tegen Sijsling goed moest 

serveren om er een wedstrijd van te maken. En dat deed ik”, aldus Stevens. ,,Maar toen de zege wat 

dichterbij kwam, werd ik wel wat nerveuzer. Mentaal was het een zware wedstrijd, want hij kwam 

een aantal keer goed terug.” 

Lootsma wel door 

Niels Lootsma, als tweede geplaatst, wist wel een plek in de volgende ronde veilig te stellen. Hij had 

weinig problemen om zich te ontdoen van Colin van Beem: 6-3, 6-2. In de eerste partij op het 

centrecourt liet Sem Verbeek vier wedstrijdpunten onbenut tegen de Fransman Gabriel Petite. Na 

drie uur strijd won Petite met 6-3, 5-7, 7-6 (4). 

De nummer 1 van de plaatsingslijst, de Serviër Marko Tepavac, kende een prima start. Hij versloeg 

Floris van den Brink, toegelaten met een wildcard, eenvoudig met twee keer 6-1. 

Geplaatsten in damestoernooi in actie 

In het damestoernooi komen de nummer 1 t/m 4 van de plaatsingslijst pas vandaag in actie. De 

Duitse Lisa Matviyenko, de topseed, opent haar jacht op de titel op het centre court tegen de 

Nederlandse Dominique Karregat. Die wedstrijd begint om 11.00 uur en wordt gevolgd door het 

treffen tussen de als vierde geplaatste Britse Eden Silva en Arianne Hartono, vorig jaar verliezend 

finaliste. 

16.30 uur: De Bakker – Hajek 



 

 

 
 

                          

Niet voor 16.30 uur maakt Thiemo de Bakker voor het eerst zijn opwachting in Amstelveen. De 

Bakker, die in aanloop naar de Amstelveen Future de toernooien in Alkmaar en Middelburg won, 

stuit op de Tsjech Petr Hajek. 

 

Niet ter publicatie: 

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  
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