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TWEE FAVORIETEN STRANDEN, ZWEEDSEN DOMINEREN
VROUWENTOERNOOI

De nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst ontbreken tijdens het finaleweekend van de Amstelveen 
Future. De als eerste geplaatste Amerikaan Sekou Bangoura werd verrast door het Nederlandse talent
Sidané Pontjodikromo (6-0, 3-6, 6-4) en de Fin Emil Ruusovuori, als tweede gerangschikt, verloor in 
een spannende driesetter van de Braziliaan Orlando Luz (1-6, 6-3, 7-6).

De 17-jarige Pontjodikromo stond voor het eerst in de kwartfinales van een futuretoernooi. Van 
plankenkoorts was echter geen sprake. Integendeel, want binnen een half uur had hij de eerste set al 
op zak. In de tweede set was het Bangoura die zijn klasse liet zien, maar in de derde set herpakte 
Pontjodikromo zich knap. Op 40-15 benutte hij zijn eerste wedstrijdpunt.

,,Op dat moment ben ik natuurlijk wel zenuwachtig, alleen laat ik het niet zien”, zei de tiener, de 
nummer 1366 van de wereld. ,,Er gebeuren hier gekke dingen in Amstelveen, want voor mij is dit niet 
normaal. Vanaf nu heeft Amstelveen wel een plekje in mijn hart.”

Finse tiener uitgeschakeld

Kort daarna werd op baan 2 een andere titelkandidaat uitgeschakeld. Ruusovuori verloor in de 
tiebreak van de derde set van Luz, die drie geleden nog de nummer 1 van de internationale 
juniorenranglijst was. Ruusovuori reikte tot de vierde plek op de mondiale jeugdranking.

,,Hij serveerde in de eerste set geweldig en daarna heb ik wat dingen veranderd en er echt een 
wedstrijd van kunnen maken”, aldus Luz. ,,Hij is nu al een geweldige speler en ik weet zeker dat hij 
een grote toekomst tegemoetgaat.”

Van Rijthoven verslaat landgenoot

In de avondpartij dwong ook Tim van Rijthoven een plek bij de laatste vier af. Hij had in de eerste set 
zijn handen vol aan landgenoot Niels Lootsma, maar won wel in twee sets: 7-6 (7), 6-4. Van Rijthoven,
die deze week nog zonder setverlies is, overleefde in de spannende tiebreak van de eerste set bij een 
7-6 achterstand een setpunt.

Van Rijthoven strijdt vandaag met Luz om een plek in de finale en daarvoor nemen Pontjodikromo en 
de Peruaan Arklon Huertas Del Pino het tegen elkaar op.
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Zweedse aangelegenheid

In het vrouwentoernooi is het een Zweedse aangelegenheid in de halve finales. Liefst drie speelsters 
bij de laatste vier zijn van Zweedse komaf. Alleen de Kroatische Oleksandra Oliynykova is niet 
afkomstig uit het Scandinavische land.

In de halve finales neemt Ida Jarlskog het op tegen Oliynykova, die in haar kwartfinale een 
wedstrijdpunt overleefde tegen de Nieuw-Zeelandse Valentina Ivanov. De andere halve eindstrijd gaat
tussen qualifier Julia Rosenquist en Maria Yudanov.

Programma

Zaterdag worden de halve finales van zowel het mannen- als vrouwentoernooi gespeeld. Ook vinden 
de finales van het dubbelspeltoernooi plaats. Om 12.00 uur luiden Pontjodikromo en Huertas Del 
Pino de dag in.

-----

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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