
 

 

 
 

                          

- PERSBERICHT    -  
 

WESTERHOF BLIJFT WINNEN, TEPAVAC VERSLAAT SELS 

 
Boy Westerhof is nog maar twee overwinningen verwijderd van zijn tweede titel op de Amstelveen 

Future. Vrijdag was de winnaar van de editie van 2014 tussen de buien door in twee te sterk voor de 

Brit Tom Farquharson. Het werd 7-5, 6-3. 

,,Het was moeilijk spelen met de wind, maar ik probeerde juist een beetje met de wind te spelen”, 

aldus de 31-jarige Westerhof. ,,Dus met wind tegen wat eerder voor een dropshot kiezen en met 

wind mee juist met wat meer topspin te spelen. Ik ben blij met deze overwinning, want hij is een erg 

goede speler. Een tijd terug heb ik hem mijn vriend Antal van der Duim nog in zien maken.” 

Niels Lootsma, als tweede geplaatst, ging na een lange driesetter onderuit. Hij werd verrast door Gijs 

Brouwer, die met 7-5, 2-6, 7-5 aan het langste eind trok. Brouwer was vorig jaar al kwartfinalist op 

Sportpark de Kegel. 

Tepavac verslaat Sels 

Marko Tepavac bleef wel behouden voor het toernooi. De als eerste geplaatste Serviër had het zwaar 

tegen Jelle Sels, vorig jaar verliezend finalist, maar zegevierde wel in straight sets. Nadat hij een lange  

tiebreak met 9-7 had gewonnen, werd het in de tweede set 6-3.  

Ook in het damestoernooi maakt de topseed nog kans op de titel. De Duitse Lisa Matviyenko rekende 

met twee keer 7-5 af met de Nederlandse Merel Hoedt, die werd toegelaten met een wildcard. De 

als derde geplaatste Mexicaanse Ana Sofia Sanchez sloeg ook een Nederlandse uit het toernooi; ze 

klopte Suzan Lamens met 6-3, 6-2. 

Programma zaterdag 

Vandaag staan de halve finales  van het enkelspel op het programma, evenals de finales van het 

dubbelspel. De dag begint op centre court met een treffen tussen de Nederlander Gijs Brouwer en 

Ricardo Hocevar uit Brazilië. Niet voor 13.30 uur treffen Westerhof en Tepavac elkaar. De halve 

finales voor dames worden op baan 3 gespeeld.  

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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