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- PERSBERICHT    - 

BANGOURA TEGEN RUS, WILDCARD VAN RIJTHOVEN

Bij de loting voor het herentoernooi is de als eerste geplaatste Amerikaan Sekou Bangoura aan Denis 
Klok uit Rusland gekoppeld. De 26-jarige Bangoura, de nummer 395 van de wereld, doet voor het 
eerst mee aan een toernooi op Nederlandse bodem.

Mocht Bangoura zijn eerste partij winnen, dan treft hij in de tweede ronde gegarandeerd een 
Nederlander. Ryan Nijboer en Bart van den Berg, beiden toegelaten met een wildcard, spelen in de 
eerste ronde namelijk tegen elkaar.

Van Rijthoven

Tim van Rijthoven nam kort voor de start van het toernooi ook een wildcard in ontvangst. De 21-
jarige Van Rijthoven, gecoacht door Richard Krajicek, is door een polsblessure afgezakt naar plek 652 
op de wereldranglijst. In 2016 was hij de mondiale nummer 296. Michael Geerts uit België is de 
eerste tegenstander van Van Rijthoven.

Botic van de Zandschulp, de nummer vijf van de plaatsingslijst, trok zich een dag voor de start terug 
met een blessure. De winnaar van het dubbelspeltoernooi van vorig jaar heeft last van een 
liesblessure.

In het damestoernooi voert de Zwitserse Karin Kennel de plaatsingslijst aan. Zij speelt in de 
openingsronde tegen de Duitse Amerlie Intert. De Britse Emily Appleton, neemt het op tegen de 
Nederlandse Eva Vedder, die een wildcard heeft ontvangen.

Kwalificaties

Afgelopen weekend stond in het teken van kwalificatiewedstrijden. 120 spelers probeerden een plek 
te bemachtigen in het hoofdtoernooi. Bij de mannen zat het schema met 64 spelers vol en dat is 
bijzonder voor een futuretoernooi. 

Bij de mannen verzekerden onder anderen Alban Meuffels zich van een plek in het hoofdtoernooi. Bij 
de vrouwen valt de beslissing in het kwalificatietoernooi vandaag.
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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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