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16.000 KILOMETER VAN HUIS GENIETEN VAN NEDERLANDSE ZOMER 
 

Omdat Ivanov pas 17 jaar is, mag zij ook nog meedoen aan 
internationale jeugdtoernooien. Vorige week deed ze mee aan 
een sterk juniorenevenement in Castricum en eind dit jaar doet 
ze wellicht mee aan het juniorentoernooi van de US Open. 

,,Ik ben al een paar werken in Nederland, want ik vind het 
heerlijk hier”, aldus Ivanov, die afgelopen maanden ook al een 
aantal nationale ranglijsttoernooien wist te winnen. Zo schreef 
ze toernooien in Amstelveen (Startbaan) en Utrecht (Iduna) op 
haar naam. ,,De sfeer is geweldig in dit land, al verlang ik nu 
heel erg naar mijn huis. Ik mis het Australische eten, het 
stadsleven in Sydney en de stranden. Mijn huis staat tien 
minuten af van Bondi Beach.” Na Amstelveen reist Ivanov door 
naar België, waar haar laatste toernooi in Europa wacht. 

Dit jaar doen er spelers en deelnemers uit alle windstreken 
mee. In het vrouwentoernooi zijn alle deelneemsters van 
Nederlandse komaf uitgeschakeld en strijden speelsters uit 
onder meer Nieuw-Zeeland, Canada, Amerika en Noorwegen 
om de titel.  

 

Ruim 16.000 kilometer van huis staat de 17-jarige 
Valentina Ivanov voor het eerst in de kwartfinales 
van een ITF-toernooi. De Nieuw-Zeelandse, 
tegenwoordig woonachtig in Sydney, verblijft in 
de zomermaanden al jaren in Nederland. 

Waar veel landgenoten in de wintermaanden Nederland 
verlaten om de zon op te zoeken, doet Ivanov hetzelfde. Maar 
er zijn ook sportieve redenen om Australië voor een paar 
maanden te mijden. ,,Het is daar momenteel heel slecht weer, 
want het is winter. En er zijn in deze maanden amper 
toernooien. Daarom kun je veel beter in Europa zijn”, aldus 
Ivanov, die nog geen internationale ranking heeft. 

Ivanov werd in Nieuw-Zeeland geboren en vertegenwoordigt 
dat land ook. In haar thuisland leerde ze de Nederlandse coach 
Marcel Vos kennen, die de nationale selecties onder zijn hoede 
had. Vos, die onlangs door de KNLTB werd aangesteld als 
bondscoach van de jeugd, woont in Amstelveen en zodoende 
was de keuze voor de Amstelveen Future snel gemaakt. 
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  Sidané Pontjodikromo boekte gisteren naar eigen 
zeggen 'de mooiste overwinning van mijn loopbaan'. 
Het Nederlandse talent, met Surinaams en Indonesisch 
bloed, zag na een moeilijk half jaar zijn 
doorzettingsvermogen beloond worden. 

De armen gingen de lucht in, een brede glimlach verscheen op 
het gezicht en het racket vloog door de lucht. Pontjodikromo 
vierde zijn overwinning op de als achtste geplaatste Roemeen 
Vasile Andrescu uitbundig. ,,Ik heb nog nooit in de kwartfinales 
gestaan dus ik zie het wel als een mijlpaal. Waar die ontlading 
vandaan kwam? Tennis is mijn leven, het is mijn werk. Ik doe er 
alles voor. En ja, dan krijg je ontlading.” 

Pontjodikromo was een succesvolle junior en reeg de zeges 
aaneen. Maar bij de senioren bleven zeer aansprekende 
resultaten uit. Tot deze week dus. ,,Ik heb een heel slechte fase 
gehad. Zelfs zo erg dat ik dacht: wat ben ik allemaal aan het 
doen? Ik verloor in de kwalificaties van jongens waar ik nog 
nooit van had verloren”, aldus Pontjodikromo. 

 

,,In de jeugd heb ik veel gepresteerd en daarom waren mijn 

verwachtingen hoog. Ik zie het al helemaal gebeuren dat ik later 

,,In de jeugd heb ik veel gepresteerd en daarom waren mijn 
verwachtingen hoog. Ik zie het al helemaal gebeuren dat ik later 
op Roland Garros sta en dat ik daar mooie dingen laat zien. En 
daarom wilde ik soms beter dan dat ik eigenlijk kan. Dan ga ik 
over mijn top en dan raak ik gefrustreerd”, aldus de tiener, die 
qua gezichtsuitdrukking wel iets weg heeft van Rafael Nadal. 

Waar veel spelers van zijn leeftijd ervoor kiezen om 
juniorentoernooien te spelen, geeft Pontjodikromo de voorkeur 
aan seniorentoernooien. ,,Ik word niet gesteund door de bond 
en moet alles zelf financieren”, aldus Pontjodikromo, die wordt 
gecoacht door oud-Davis Cup-captain Tjerk Bogtstra. ,,Ik speel 
nu futures en vind dat prima. Soms wordt er wel gezegd dat het 
een jungle is, maar ik vind het heel erg meevallen.” 

Pontjodikromo neemt het in de eerste partij (12.00 uur) op 
tegen de Amerikaan Sekou Bangoura, die deze week nog zonder 
setverlies is. De sterke Amerikaan is de nummer 395 van de 
wereld. Vorig jaar augustus deed hij nog mee aan het ATP-
toernooi van Washington en hij was ook al actief op de 
grandslamtoernooien. 
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