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ZWEEDSE INVASIE IN HALVE FINALES VROUWENTOERNOOI 
 

Beiden zijn bezig met een sterke reeks op Nederlandse bodem. 
Jarlskog haalde vorige week de finale in Den Haag en 
Rosenquist sloeg zich tegelijkertijd door de kwalificaties van de 
Amstelveen Future. Rosenquist kan ten koste van Marina 
Yudanov al haar zesde overwinning op rij boeken.  

Yudanov heeft ook een band met Nederland. ,,Mijn vriend is 
naar Amsterdam verhuisd voor werk, dus dit is ook een 
mogelijkheid om hem wat langer te zien”, aldus Yudanov, die 
op haar beurt twee weken geleden het ITF-toernooi van 
Alkmaar won. ,,Daardoor miste ik het toernooi van Den Haag 
en daarom heb ik vorige week in Nederland getraind. Soms doe 
ik ook weleens mee met de speelsters op het nationale 
tenniscentrum in Almere.” 

Oliynykova uit Kroatië is misschien wel de verrassing van het 
vrouwentoernooi. Ze sloeg zich afgelopen weekend door de 
kwalificaties en bleef ook in het hoofdtoernooi maar winnen. 
Het geheim? ,,Ik heb echt een waanzinnige hekel aan verliezen 
en ik blijf maar gaan”, aldus de nummer 1100 van de wereld, 
die gisteren een wedstrijdpunt overleefde. 

 

De kans is groot dat het vrouwentoernooi 
een Zweedse winnares krijgt. Liefst drie 
van de vier speelsters in de halve finales 
zijn van Zweedse komaf. De Kroatische 
Oleksandra Oliynykova is de vreemde 
eend in de bijt. 

Ook tijdens de zesde editie van de Amstelveen Future is het 
toernooi weer in trek bij Scandinaviërs. Vooral het land van 
IKEA is goed vertegenwoordigd. Is er een verklaring voor de 
Zweedse invasie in de halve finales? ,,We komen hier graag 
omdat alles hier goed geregeld is, het eten goed verzorgd is en 
de mensen heel vriendelijk zijn”, zegt Ida Jarlskog. 

Samen met haar hartsvriendin Julia Rosenquist heeft ze 
Amstelveen uitgekozen voor een hereniging. ,,We spelen 
beiden collegetennis in Amerika. Zij op een universiteit in 
Californië en ik in Florida”, aldus Jarlskog. ,,We zijn beste 
vriendinnen, maar zien elkaar tijdens het schooljaar helaas 
weinig.” 
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  De Nederlandse talenten Tim van Rijthoven en 
Sidané Pontjodikromo worden in de halve finales 
vergezeld door twee Zuid-Amerikanen. De 
Braziliaan Orlando Luz en qualifier Arklon 
Huertas Del Pino uit Peru, beiden groot 
liefhebber van het gravel, verrasten gisteren een 
geplaatste speler.  

Spaanse kreten als 'vamos' waren vrijdagmiddag veelvuldig 
hoorbaar op baan 1 en 2 van Sportpark De Kegel. Luz schakelde 
de als tweede geplaatste Fin Emil Ruusovuori uit en Huertas 
Del Pino versloeg Alexander Zhurbin, de nummer vier van de 
plaatsingslijst. 

Luz woont in Barcelona, waar hij sinds een half jaar traint. 
Vanuit het tennismekka van Europa, waar veel profspelers 
wonen, is het makkelijker door Europa te reizen. De voormalig 
nummer 1 van de wereld is met een paar landgenoten naar 
Amstelveen gekomen en met een huurauto rijdt hij het land 
door. ,,Het is lekker dat je in Nederland een paar toernooien 
hebt die dicht bij elkaar liggen. De afstanden zijn hier zo klein”, 
aldus Luz, die vorige week in Den Haag deelnam. 

 

IIn de jeugd speelde Luz op het hoogste podium. Hij deed mee 
aan alle grandslams en won in 2014 samen met de Rus Andrey 
Rublev het juniorentoernooi van Wimbledon in het dubbelspel. 
Maar bij de senioren moest hij twee jaar geleden opnieuw 
beginnen en het futurecircuit doorwandelen. ,,Iedereen moet 
hier even doorheen en het is voor ons geen vetpot. Maar alleen 
exceptionele spelers als Alexander Zverev kunnen dit soort 
toernooien overslaan.” 

Ook het Nederlandse talent Sidane Pontjodikromo moet zich 
door de zogenoemde jungle van het internationale tennis heen 
knokken. Deze week verzamelt hij in Amstelveen voor zijn doen 
een karrenvracht aan punten. ,,Er gebeuren hier heel gekke 
dingen deze week”, zei de stralende tiener donderdagmiddag na 
zijn stunt. ,,Amstelveen heeft echt een speciaal plekje in mijn 
hart gekregen.”  

De 17-jarige Pontjodikromo, die wordt gecoacht door Tjerk 
Bogtstra, stond nooit eerder in de halve finales van een 
futuretoernooi. Duurt het sprookje voort voor de nummer 
1466van de wereld? Van Rijthoven en Pontjodikromo kunnen de 
eerste Nederlandse winnaar worden sinds Boy Westerhof in 
2014. 
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