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 DE TOEKOMST VAN HET NEDERLANDS TENNIS OP DAG VAN FINALES 
 

De tiener, met Surinaams en Javaans bloed, gold als junior als 
een van de grootste talenten van het land. Hij maakte al op 
jonge leeftijd de overstap naar de senioren, maar was niet direct 
succesvol. ,,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, die in de kwartfinales verraste met een 
zege op de als eerste geplaatste Amerikaan Sekou Bangoura. 

,,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 ging ik 
over mijn top en dan raakte ik gefrustreerd.” 

In tegenstelling tot Pontjodikromo, die de week als de nummer 
1466 begon, is Van Rijthoven (ATP-652) deze week nog zonder 
setverlies. ,,Ik serveer deze week sterk en ben nog niet 
gebroken”, aldus Van Rijthoven, die zijn tegenstander goed 
kent. ,,We hebben vorige week nog samen getraind in Almere. 
Hij heeft weinig te verliezen, kan vrijuit spelen en dat kan 
gevaarlijk zijn.” 

 

 

De hele wereld kijkt reikhalzend uit naar de 
finales van Wimbledon en het WK voetbal, twee 
van de grootste sportevenementen ter wereld. Als 
opwarmertje staat de eindstrijd van de 
Amstelveen Future op het programma: een 
Nederlands onderonsje tussen Tim van Rijthoven 
en Sidané Pontjodikromo. 

De naam Future doet zichzelf deze week eer aan. Want vandaag 
is op de Amstelveen Future de toekomst van het Nederlands 
tennis te zien. De 21-jarige Tim van Rijthoven en de vier jaar 
jongere Sidané Pontjodikromo zijn jongens van de nieuwe 
generatie die ons land de komende jaren tennissucces moet 
bezorgen. 

Van Rijthoven heeft al drie futuretoernooien gewonnen, 
Pontjodikromo was voor deze week nog nooit verder gekomen 
dan de tweede ronde. ,,Het begint echt een beetje op een 
droomtoernooi te lijken”, zei de stralende Pontjodikromo na 
het bereiken van de finale. ,,Nog één wedstrijd te gaan, dan is 
het echt af. Of ik dit zie als mijn internationale doorbraak? Een 
beetje wel, maar ik moet dit op meer toernooien laten zien. Ik 
wist dat ik hiertoe in staat was.” 
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  Een ding is zeker: het vrouwentoernooi krijgt een 
Zweedse winnares. In de eindstrijd nemen 
hartsvriendinnen Ida Jarlskog (20) en Julia 
Rosenqvist (20), die beiden een universiteit 
vertegenwoordigen in Amerika, het tegen elkaar 
op.  

Wie de resultaten van het tweetal bekijkt, valt het op dat 
Rosenqvist en Jarslkog niet het hele jaar door toernooien 
spelen. Ze hebben veel verplichtingen in het collegetennis en 
spelen tijdens het schooljaar tegen andere universiteiten. De 
zomermaanden staan in het teken van het verzamelen voor 
punten voor de internationale ranglijst. 

,,Ik was vorig jaar helemaal klaar voor een avontuur als 
profspeelster. Maar er was veel onzekerheid met sponsoren, 
waardoor ik besloot het avontuur niet aan te gaan”, aldus 
Rosenqvist, de nummer 1075 van de wereld (Jarlskog staat 
936ste). ,,In plaats daarvan ben ik naar Amerika gegaan, waar ik 
nu een half jaar ben geweest. En het gaat goed met mijn tennis; 
vooral op tactisch gebied heb ik veel geleerd.” 

 

 

Misschien wel kenmerkend voor haar ontwikkeling is dat 
Rosenqvist vorig jaar in de eerste ronde van het hoofdtoernooi 
verloor. Dit jaar heeft ze, inclusief de kwalificaties, al zes zeges 
achter haar naam staan. ,,Ik zit in een goede flow en ik blijf maar 
doorgaan. Ik voel me ook prettig hier, want alles wordt hier zo 
goed voor me vezorgd en de mensen zijn zo ontspannen.” 

Om de titel te veroveren moet Rosenqvist wel haar vriendin 
teleurstellen. ,,We hebben al zo vaak tegen elkaar gespeeld, 
onder meer op toernooien in Zweden. Hoe we elkaar kennen? 
Onze vaders waren militair. En toen we beiden twaalf waren, 
waren we aanwezig op een jeugdtoernooi. Onze vaders stelden 
ons aan elkaar voor en sindsdien zijn we vriendinnen. De 
afgelopen maanden hebben we elkaar heel weinig gezien, dus 
toen we elkaar zagen waren we alleen maar aan het kletsen.” 

Jarlskog en Rosenqvist kwamen ook samen uit in het dubbelspel. 
Daarin grepen ze naast de finale. Gisteren eiste de Nederlandse 
Eva Vedder met Marlies Szupper uit Oostenrijk de titel voor zich 
op. In het mannendubbelspel was er Nederlands succes: de 
Nederlandse talenten Ryan Nijboer en Michiel de Krom 
versloegen het als eerste geplaatste duo Bangoura (VS)/Andrescu 
(ROE). 

 

ZWEEDSE HARTSVRIENDINNEN ZETTEN VRIENDSCHAP EVEN OPZIJ 


