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Breda Future+ 
goes festival style
 

Zoals de trouwe bezoeker van Breda Future+ van ons gewend was, 
kon een vernieuwde parkindeling ook in 2016 niet uitblijven. Het 
toernooi zelf stond immers als een huis (‘beste ter wereld’ volgens de 
International Tennis Federation), maar de organisatie bleef schaven 
aan het verder vervolmaken van een top bezoekers evenement: 
een volwaardig promodorp, sfeervol aangekleed en met live muziek. 
Het tennispark van BLTV aan de Ruitersboslaan bood ruimte aan 
een food, sport, mode, reizen en niet te vergeten een heerlijk koud 
biertje, een goede mix voor de aangename momenten tussen de 
tenniswedstrijden door. Niks mis mee, maar het kan nog grootser…

Dit jaar gaan we volledig in festivalstijl! En dat is wereldnieuws, want hiermee 
heeft Breda de primeur. Breda Future+ Festival is namelijk de eerste in zijn soort! 
Wereldwijd is er geen $ 25.000,- tennistoernooi te vinden dat zó uitpakt!

Naast zinderende tenniswedstrijden op mondiaal ATP-niveau (we verwachten 
weer vele aanstormende talenten uit alle delen van de wereld), staan allerlei 
trendy foodtrucks, bandjes en dj’s klaar om u een heerlijk Breda Future+ uitje 
te garanderen. En de entree is nog gratis ook!

Het jaarlijks niet te missen internationale tennisfeest beleeft traditiegetrouw 
haar kick-off op woensdag 31 mei door de start van de Juni Tennismaand in alle 
wijken van de stad. Samen met Breda Actief krijgen we weer honderden basis-
schoolkinderen aan het bewegen met als klap op de vuurpijl een super actieve 
Kids- & Teensday tijdens Breda Future+ Festival op woensdag 28 juni.

Van zaterdag 24 juni tot en met zondag 2 juli is er een afwisselend aanbod aan 
foodtrucks en staan er allerlei activiteiten op het programma. Dinsdag 27 juni 
staat in het teken van De Ondernemer en op donderdag 29 juni gaan we 
los met de Ladies Fiësta. Op vrijdag de 30e openen we het BN/De Stem 
Sportcafé. Kom gerust alle dagen, er is altijd wat te doen en breng gerust je 
vrienden, buren, familie en collega’s mee!

We beloven er samen met al onze zeer gewaardeerde vrijwilligers weer 
keihard tegen aan te gaan om ook de 10de editie tot een succes te maken.

Kijk ook op bredafuture.nl en volg ons op onze socials: #bredafuture.

Tot ziens op Breda Future+ Festival! 

Mike van Velzen & Christel de Baat
Toernooidirectie
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Min./max. gecombineerd verbruik: 4,8-8,9 l/100 km, resp. 20,8-11,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 129-209 g/km. Consumentenprijs vanaf € 57.100 incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage 
en kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 859 p.m. excl. BTW (bron: Jaguar Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.

Knook Breda
Veldsteen 2, 4815 PK Breda, 076 571 48 88, jaguar-breda.nl

 GET EVEN MORE JAGUAR 
IN YOUR JAGUAR

JAGUAR F-PACE

JAG7019 Adv F-PACE - Knook - Festivalkrant_260x185.indd   1 01-06-17   09:21

Top Tennis Training Brabant is een full-service tennis bedrijf. 
Bij TTTB bent u aan het juiste adres voor het verzorgen van 
verenigingslessen, voor het detacheren van tennisleraren (en 
leraressen), voor verenigingsactiviteiten en verenigingsbeleid 
en voor professionele begeleiding van top tennissers.

TENNISSCHOOL
MET ERVARING
OP ALLE NIVO’S

OP VERENIGING EN PARTICULIER

Bezoek onze website: tttb.nl

 

€ 5.- KORTING
bij besteding van minimaal € 20.-*

Geldig t/m 31 augustus 2017.

* Actievoorwaarden
-  Deze cheque is alleen geldig bij Intratuin Breda t/m 31 augustus 2017 bij een minimale 

besteding van 20 euro.
-  Maximaal 1 voucher per betalende klant.
-  Geldig voor het gehele assortiment m.u.v.: blokhutten, bestrating, bestellingen,  

cadeaukaarten, gasflessen, boeken, horeca, arbeid, levende dieren en vast-laag assortiment.
-  Bij retourneren van (één van) de artikelen zal de waarde van het artikel  

minus de gegeven korting worden uitbetaald.
-  Niet inwisselbaar voor contant geld.
-  Bij het bezorgen van producten en het aan de deur betalen van de factuur worden geen 

cheques ingenomen.
-  Bij vermoeden van misbruik is Intratuin gerechtig om de cheque ongeldig te verklaren.

Intratuin Breda Terheijdenseweg 296 
076-5812500. Donderdag koopavond. Iedere zondag geopend  
van 11.00 tot 17.00 (m.u.v. 1e paasdag en 1e pinksterdag)  
Kijk voor onze actuele folder op www.intratuin.nl/folder

 

€ 5.- KORTING
bij besteding van minimaal € 20.-*

Geldig t/m 31 augustus 2017.

NOTEER IN JE AGENDA! 
BREDA FUTURE+ FESTIVAL
OPENINGSFEEST
ZATERDAG 24 JUNI VANAF 16.00 UUR
Ruitersboslaan 44, Breda
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WEEKPROGRAMMA
24 JUNI – 2 JULI
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Zaterdag 24 juni

Openingsfeest 
Kwalificatietoernooi

Park open: 9.00 – 23.00 uur 
 Start kwalificaties:

10.00 uur – 12.00 uur – 14.00uur – 16.00 uur
Wedstrijden: 16 
Festival:
 16.00 – 19.00 uur: Feestelijke opening 
10-jarig bestaan

 Foodtrucks & Live muziek
 

Zondag 25 juni
 

Foodtruck & Festival 
Kwalificatietoernooi

Park open: 9.00 – 23.00 uur
 Start kwalificaties:

10.00 uur – 12.00 uur – 14.00 uur – 16.00 uur
Wedstrijden: 16 
Festival:
 Finale Paragames Wheelchair tennis (Center Court)
 Clinic Esther Vergeer
 Foodtrucks & Live muziek

 

Maandag 26 juni

Meet sportminded Team Breda

Park open: 9.00 – 23.00 uur
 Finales QT + start maindraw:

11.00 uur – 13.00 uur – 15.00 uur – 17.00 uur – 
niet voor 18.00 uur
Wedstrijden: 14 
Festival:
 Bijeenkomst Team Breda
 Foodtrucks & Live muziek

Binnentuin:
 16.00 – 19.00 uur: TEAM Breda (50–100 pers.)
 19.30 – 21.00 uur: Bredaas Tennis Overleg (25 pers.)

 Dinsdag 27 juni

Dag van de ondernemer

Park open: 10.00 – 23.00 uur
 Start tennis:

11.00 uur – 13.00 uur – 15.00 uur – niet voor 19.00 uur
Wedstrijden: 14
Festival:
 18.00 – 19.00 uur: ontvangst Groei Challenge Breda
 Afsluiting met muziek

Binnentuin:
 19.00 – 22.00 uur: Groei Challenge Breda

 

 Woensdag 28 juni 

Vitasports Kids- & Teensday

Park open: 9.00 – 23.00 uur
 Start tennis:

11.00 uur – 13.00 uur – 15.00 uur – niet voor 17.00 uur 
– niet voor 19.00 uur
Wedstrijden: 10 
Festival:
 Kids- & Teensday activiteiten 
 Afsluiting Juni Tennismaand
 Ace en Love
 Clinic Jacco Eltingh
 Foodtrucks (incl. kids specials) & Live muziek

Binnentuin:
 Spelactiviteiten i.s.m. Decathlon

 

Donderdag 29 juni

Ladies Fiësta

Park open: 12.00 – 23.00 uur
 Start tennis:

13.00 uur – 15.00 uur – niet voor 17.00 uur – niet voor 
19.00 uur
Wedstrijden: 8
Festival:
 Ladies Fiësta: shoppen, workshops, Foodtrucks 
met ladies specials, yoga, beauty & styling-advies, 
muziek, etc (zie pagina 12).

Binnentuin:
 15.00 uur – 23.00 uur: Ladies Fiësta met speciaal 
programma (zie pagina 12). Voor ticketservice 
ga naar: www.bredafuture.nl

  Vrijdag 30 juni

BN/De Stem Sportcafé

Park open: 12.00 – 23.00 uur
 Start tennis:

13.00 uur – niet voor 16.00 uur – niet voor 18.00 uur 
Wedstrijden: 5
Festival:
 18.00 uur: Vrijmibo van Breda
 Finale Dubbel
 DJ (House of DJ’s)
 Foodtrucks & Live muziek

 

FINALE WEEKEND
 
 

Zaterdag 1 juli

Foodtrucks & Festival

Park open: 12.00 – 23.00 uur
   Start halve finales: 
13.00 uur – niet voor 15.00 uur  
Wedstrijden: 2 
Festival:
 Kidsplaza
 10.30 – 13.00 uur: Performance Day

 Speciaal voor de regionale tennistalenten is er 
de Performance Day. Is tennis jouw passie en ben 
je tussen de 5 en 16 jaar oud? Kom dan je niveau 
laten zien bij Breda Future+. Hiervoor meld je je 
aan via: performancecenter@vitasports.nl.

 Foodtrucks & Live muziek 
 

Zondag 2 juli
   Finale enkelspel 

Afsluiting Festival

Park open: 9.00 – 23.00 uur
 Start finale: 14.30 uur 

Wedstrijden: 1 
Festival:
 10.00 uur: Tenniskids World Tour Rood
 Foodtrucks & Live muziek 



Het tennisevenement Breda Future+, is een begrip 
in de tenniswereld. Ieder jaar staan bekende 
namen op de banen van het tennispark aan de 
Ruitersboslaan en komen er duizenden bezoekers 
om ze te zien spelen. “De afgelopen jaren hadden 
we een zakelijke insteek bij het evenement. Nu 
willen we de overgang maken naar een publieks-
evenement. Niet alleen mensen uit de tenniswereld 
of bewoners van het Ginneken als dé doelgroep. 
We willen juist ook de mensen uit heel Breda e.o. 
onze kant op trekken”, legt Van Velzen, toernooi-
directeur, uit.

En dus gieten we het sporttoernooi in een festival-
sausje. Foodtrucks, live muziek, live entertainment 
en shops op het terrein van tennisvereniging 
BLTV. Van Velzen: “We gaan dit jaar voor 10.000 
be zoekers. Zeker als het weer zich van de goede 
kant laat zien, een realistisch aantal.”
 
Ook wordt voor het eerst de tennishal in gebruik 
genomen. Voorheen was er een grote tent waar 
alle horeca in zat. Nu komt daarvoor in de plaats 
een binnentuin. Deze loungeplek wordt omringd 
door standjes en heeft iedere dag een andere 
insteek. Zo is er onder meer op dinsdag een 
netwerkborrel voor ondernemers, op woensdag 
een middag voor kinderen en op donderdag een 
ladiesday met een rijk gevuld programma. “We zien 
dat er steeds meer jongeren op dit evenement 
afkomen. Dit willen we hierdoor stimuleren. Dit is 
de nieuwe doelgroep voor komende jaren.”

Unieke combinatie
Door er dit jaar Breda Future+ Festival van maken is 
een nieuwe weg ingeslagen. De combinatie van 

een proftennistoernooi met een festival is uniek en 
voor zover bekend op mondiaal niveau nog niet 
eerder vertoond. Er zijn meer dan 500 Futures in de 
wereld en de ITF (de internationale tennisfederatie) 
beoordeelt Breda Future+ al jaren als beste ter 
wereld. Dit heeft te maken met de totale aanpak, 
de aankleding, de service voor de spelers en de 
entourage. Zo worden de deelnemers van en naar 
het park gebracht en zijn er extra prijzen te ver-
dienen. De aankleding ziet er uit als bij een groter 
(Challenger) toernooi met meer prijzengeld. “Daar 
zijn we natuurlijk hartstikke trots op en als we daar 
bovenop ook nog eens vernieuwen, blijven we 
voorop lopen, ook in de toekomst”, aldus Van 
Velzen. “Zonder onze trouwe sponsors en vele 
vrijwilligers hadden we dit mooie Bredase evene-
ment nooit zo goed op de kaart kunnen zetten. 
De basis staat als een huis!”
 
Challenger in 2018?
Ook sportief gezien gooit het toernooi het over 
een andere boeg. De focus wordt verlegd naar een 
toernooi alleen voor heren. Volgens Van Velzen 
heeft dit te maken met de langetermijnplanning. 
“In 2018 willen wij graag een ATP Challenger worden. 
Dit toernooi heeft meer prijzengeld en sterkere 
spelers richting de top 100 in de tenniswereld.” 
De editie van dit jaar wordt dan ook als opmaat 
gezien om door te groeien naar een ATP Challenger- 
toernooi voor mannen in 2018.

Ieder jaar staan er bekende namen uit de tennis-
wereld op het tennisevenement, of namen waarbij 
achteraf Breda Future+ de springplank is gebleken 
om internationaal echt door te breken. Een goed 
voorbeeld hiervan is Grigor Dimitrov, intussen de 

mondiale nummer 13. Leuk als zo’n echte topper bij 
ons in Breda gespeeld heeft. “Het is nog niet 
bekend wie er dit jaar komen, maar meestal komen 
er tennissers die tussen de top 200 en 350 van de 
wereld staan”, vertelt Van Velzen.
 
Voel je welkom
Negen dagen lang is er live muziek, standjes met 
variatie van food & drinks en toptennis. “Wij waren 
het jubileum aan het organiseren en uiteindelijk 
werd het steeds meer een festival. Het is heel tof, 
want de combinatie festival en tennis is nog nooit 
samen gedaan. Je kunt dus speciaal voor tennis 
gaan, voor het festival of voor beide evenementen. 
Het is een nieuwe stijl met de look en feel van een 
echt festival.” 

“We bestaan tien jaar 
en dus is dit het ideale 

moment om eens 
goed uit te pakken”

MIKE VAN VELZEN - SPORT76

BELEVING, HET MAGISCHE WOORD IN MARKETING. DIT GELDT OOK 
VOOR SPORT EVENEMENTEN. VOOR ALLEEN EEN GOEDE WEDSTRIJD 
KOMT HET PUBLIEK STEEDS MINDER MASSAAL OP DE BEEN. HET GAAT 
OM DE COMBINATIE TUSSEN HET AANBOD AAN TOPSPORT, CATERING, 
MUZIEK EN ENTERTAINMENT. ELKAAR ONTMOETEN IN DE JUISTE SFEER, 
INDERDAAD: DE TOTALE BELEVING.

Sports meets
entertainment
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TEKST: FÉLICE BALS



Het is niet meer weg te denken in Breda: al weer 
voor de tiende keer een Futures-toernooi in de 
maand juni. En wat voor een: de best gewaar-
deerde door de spelers. Dat getuigt van een 
goede organisatie. Het bestuur van de Stichting 
Breda Toptennis Foundation en haar vele vrij - 
wil ligers laten dat steeds weer opnieuw zien. 
Chapeau! En natuurlijk proficiat met dit jubileum.
 
De + achter het woord Future wordt dit jaar ge-
volgd door ‘Festival’. Dat belooft een bijzondere 
week te worden. In verschillende media zijn al 
enkele tipjes van de sluier opgelicht. Dus zal ik 
zeker verschillende dagen dit festival bezoeken. 
En doet u dat vooral ook! Naast toptennis is er veel 
te beleven; voor kinderen, tieners, ladies, bedrijven 
en vriendenteams. Iedereen is welkom.

De gemeente Breda heeft onlangs een nieuwe 
sportvisie vastgesteld met de titel ‘Team Breda’. 
Daarmee gaan we het sportklimaat in Breda naar 
een hoger niveau tillen. En dat doen we als ‘team’ 
samen met alle spelers in de stad. Spelers die ieder 
vanuit een positie in het veld een bijdrage leveren 
aan de ambities. Ik daag u uit om hier een concrete 
bijdrage aan te leveren. Op maandag 26 juni zijn 

teamspelers van de gemeente op Breda Future+ 
aanwezig om u te ontvangen. U krijgt de gelegen-
heid om uw ideeën over versterking van Breda als 
sportstad met ons te delen. We richten ons op het 
bevorderen van sport en bewegen in het alge-
meen, op sportaccommodaties en sporten in de 
openbare ruimte. Maar ook op topsport en talent-
ontwikkeling en sportevenementen. En wanneer 
u een bijdrage wil leveren aan een van de onder-
werpen, dan bent u geselecteerd voor Team Breda!
Als laatste wijs ik u op het grote aantal en de diversi-
teit van sportevenementen in de komende maan-
den. Het wordt een echte sportzomer in Breda. Een 
zomer om in Breda te blijven. U zult daar zeker nog 
meer van horen.

De deelnemers aan de Future en de diverse acti-
viteiten in tennismaand juni wens ik veel sportieve 
successen. Bezoekers aan het festival een gezellige 
week en u allen een mooi Sportzomer Breda. 
Graag tot ziens bij de vele sportevenementen deze 
zomer! 

Paul de Beer
Wethouder Sport
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Even voorstellen: MATWÉ MIDDELKOOP, tennisser 
van beroep, 33 jaar oud en een internationale 
topper in het dubbelspel. Tot zijn dertigste speelde 
hij singles. Zijn hoogste ranking? Nummer 197 van 
de wereld. Niet onverdienstelijk.Tegenwoordig een 
echte dubbelspecialist en dat is heel hard gegaan. 
Binnen een jaar stond hij samen met zijn vaste 
dubbelpartner Wesley Koolhof in de mondiale top 
50 en de top 30 loert. Dit succesvolle duo heeft 3 
ATP-titels veroverd. En als je in die hoge regionen 

meedraait, heb je een heerlijk leven. Je vliegt de 
hele wereld over, wordt opgehaald in de vetste 
auto’s en verblijft in de mooiste 5-sterren hotels. 
Hectisch en hard werken dat wel. En waar kom je 
dan weer even helemaal tot rust? Juist ja, in ons aller 
Breda!

“Ik heb een fijn appartement aan de rand van het 
centrum, mijn ouders en vrienden wonen hier en als 
ik thuis ben, doe ik al mijn vertrouwde adresjes aan. 

Ik zie mezelf hier nooit meer weggaan en als ik 
stop met mijn tenniscarrière hoop ik me met de 
organisatie van ons eigen internationale toernooi 
te mogen bemoeien. Zeker als het een Challenger 
wordt. Het toernooi staat al als een huis, daar 
kunnen ze in het buitenland nog wat van leren! 
En ik als globetrotter kan het weten, haha.” 

Breda for ever!

Het wordt een mooie 
sportzomer in Breda!

TEKST: FÉLICE BALS
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De Kids- & Teensday is traditiegetrouw op woensdag een daverend 
succes. Ieder jaar mogen we weer honderden kinderen begroeten 
op het park. Er valt voor alle leeftijden van alles te doen en te 
be leven. Voor zowel de geoefende tennisser als de niet-tennisser. 
Als je maar zin hebt in actie en plezier. 
 
Ochtendprogramma: Juni Tennismaand
In de ochtend komen diverse basisscholen deelnemen aan de vele, 
leuke en uitdagende balspellen. Deze zijn vooral gericht op tennis. 
Dit gebeurt op uitnodiging en is onderdeel van de Juni Tennismaand. 
In heel Breda staat de maand juni namelijk in het teken van tennis en 
na een maand van vele activiteiten op verschillende scholen en in de 
wijken wordt de Juni Tennismaand, evenals voorgaande jaren, bij Breda 
Future+ spetterend afgesloten. 
 
Middagprogramma: Vrije instuif!
Vanaf 13.30 uur kan iedereen die zin heeft in een leuke, actieve middag 
deelnemen aan alle activiteiten. Deze middag wordt verzorgd door 
Vitasports en kent een superleuk programma. Voor alle kids en teens uit 
Breda en omstreken. 

Je kunt je balvaardigheid op vele verschillende manieren testen, er is 
een snelheidsmeter, een KNLTB-challenge, ACE en LOVE zijn er en nog 
veel meer…Het gaat er hierbij niet om hoe goed je bent, maar hoe leuk 
je het vindt!

Voor de tieners wordt naast het speciale spelprogramma om 15.00 uur 
op het Center Court een clinic gegeven. Deze wordt verzorgd door 
niemand minder dan Jacco Eltingh, een voormalig internationale prof
en bovendien de kersverse technisch directeur van de KNLTB.
 
Om 16.00 uur wordt de Kids- & Teensday afgesloten op het Center 
Court met nog meer leuke uitdagingen, waarbij iedereen ook kans 
maakt op een leuke prijs.
 
Heb je geen tennisracket? Geen probleem. Voor materiaIen en een 
breed aanbod aan (bal)spellen wordt gezorgd! Je hoeft alleen maar 
het park op te lopen, de entree is gratis! 

HET FESTIVALTERREIN GRATIS
ENTREE

Vitasports
Kids- & Teensday

NOTEER IN JE AGENDA! 
WOENSDAG 28 JUNI
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$ 25.000,- Enkelspel Schema 32 Dubbelspel* Schema 16

Resultaat ATP punten Prijzengeld ATP punten Prijzengeld

Winnaar 27 $ 3.600,- 27 $ 1.550,-

Finalist 15 $ 2.100,- 15 $ 900,-

Halve finale 8 $ 1.255,- 8 $ 540,-

Kwart finale 3 $ 730,- 0 $ 320,-

Laatste 16 1 $ 430,- 0 $ 180,-

Laatste 32 0 $ 260,- nvt

Totaal $ 18.750,- $ 6.250,-

Prijzengeld
Het totale priijzengeld van Breda Future+ is $25.000,-

* Per team

Hoeveel Futures zijn er?
Wereldwijd zijn er meer dan 500 Futures.
Aantal in Nederland: 7

Op welke ondergrond?
Breda Future+ wordt gespeeld op gravel en is 
daarmee het enige internationale graveltoernooi 
van Noord-Brabant.

Tribune capaciteit
Het Center Court: 700 plaatsen 
 
Wat betekent Lucky Loser?
Een speler die verloren heeft in de laatste ronde 
van het kwalificatietoernooi kan door bijvoorbeeld 
een blessure bij een speler die wel direct is toe-
gelaten toch nog tot het hoofdtoernooi worden 
toegelaten, dan ben je een lucky loser.
 
Wat is een qualifier? 
Een speler die zich via het kwalificatietoernooi 
toegang verschaft tot het hoofdtoernooi. Een 
qualifier wordt op basis van zijn ranking niet direct 
toegelaten tot het hoofdschema. In Breda zijn er 
8 plaatsen voor het hoofdtoernooi te verdienen.
 
Wat is The Order of Play? 
Aan het einde van iedere dag wordt door de ITF 
Supervisor, Laszlo Nyirõ & Toernooidirecteur Mike 
van Velzen het speelschema voor de volgende dag 
vastgesteld. We proberen altijd te kijken naar een 
mooi aanbod van wedstrijden op alle banen, dit is 
The Order of Play.
 
Wild Cards
Voor zowel het hoofdtoernooi als voor het 
kwali ficatietoernooi beschikt de organisatie over 
een aantal Wild Cards. Dit zijn plekken die beschik-
baar worden gesteld aan bijvoorbeeld lokaal talent. 
Maar dit kan ook een super jong internationaal 
talent zijn. 

Best of three of best of best of five?
Alleen bij de allergrootste toernooien wordt er een 
best of five gespeeld, denk daarbij bijvoorbeeld 
aan Roland Garros of de Davis Cup.

Hoogste Ranking
Grigor Dimitrov (BUL) speelde in 2008 de Future 
van Breda. Via het kwalificatietoernooi waar hij zijn 
laatste ronde met 6-0 6-0 won van de Belg Jonas 
Merckx kwam hij in het hoofdtoernooi. Benoit Pair 
(FRA) was zijn tegenstander in de eerste ronde. 
De Fransman won met 6-3 6-4. De hoogste ranking 
behaalde Paire in 2016, toen stond hij nummer 18 
van de wereld. Grigor Dimitrov is momenteel de 
nummer 13 van de wereld en stond in 2014 nummer 
8 van de wereld. Dit jaar behaalde hij de halve 
finale van de Australian Open en won hij de ATP 
toernooien van Brisbane en Sofia.

Bredase winnaars? 
Dit jaar is de 10de editie van Breda Future+ en nog 
altijd is het wachten op een Bredase winnaar. 
Matwé Middelkoop uit Breda heeft het in het jaar 
2013 tot de finale geschopt waar hij met 6-2 7-6 
verloor van Thomas Schoorel. In 2008, 2010 en 2012 
wist Matwé Middelkoop aan de zijde van respec-
tievelijk Jesse Huta Galung, Thomas Schoorel en 
Miliaan Nieste het dubbelspel te winnen.

Bekendste tennissers uit Breda
Matwé Middelkoop & Kiki Bertens.
Breda kent zo’n 8.000 actieve tennissers bij 
14 verschillende tennisverenigingen.

Aantal vrijwilligers
Breda Future+ wordt georganiseerd door de 
Stichting Breda Toptennis Foundation en is een 
vrijwilligersorganisatie die wordt ondersteund door 
het kernteam (9 personen) die allen hun eigen 
team aansturen. In totaal zijn er bijna 100 vrijwilligers 
betrokken bij de organisatie. 

Aantal ballenkids
Vanaf vrijdag 30 juni worden de wedstrijden 
gespeeld met ballenkids. In totaal zijn er 24 kids 
   die opgeleid zijn tot ballenmeisje of ballenjongen. 
Dit zijn veelal talentvolle kids uit de regio

Hoeveel dagen tennis
Breda Future+ kent 9 dagen toptennis. De eerste 
dagen staan in het teken van de kwalificaties en 
vanaf maandag 26 juni tot en met 2 juli is het 
hoofdtoernooi. De finale van de dubbel is op 
vrijdag 30 juni. De finale van het enkelspel is op 
zondag 2 juli.
 
Faciliteiten
Het tennispark kent in totaal 11 tennisbanen. Vier 
van deze banen zijn wedstrijdbanen. Daarnaast zijn 
er 2 trainingsbanen. Er is een Players’ Lounge waar 
de spelers zich rustig op de wedstrijden kunnen 
voorbereiden. Daarnaast is er een aparte trainings-
ruimte voor de warming up. Ook is er een be-
handelruimte voor fysiotherapie, zijn er kantoren 
voor de officials, organisatie en het Media Team. 

AANTAL SPELERS
48 KWALIFICATIETOERNOOI
32 HOOFDTOERNOOI ENKELSPEL
16 IN DUBBELSPEL

GASGEVULDE
TENNISBALLEN
VAN HET MERK TRETORN

NATIONALITEITEN
VAN DEELNEMERS

96

15

864
TOTAAL AANTAL 

BEZOEKERS

10.000

Breda Future+ Facts

ONDERGROND
GRAVEL

TOTALE 
PRIJZENGELD

$25.000



Jeroen van Hupsaté, intussen een begrip in Breda, 
helpt ons met de organisatie van de catering. Deze 
zal bestaan uit een wisselend aanbod aan Food-
trucks, waarbij we aansluiten bij het weekprogram-
ma. Zo zullen er op de Kids- & Teensday extra 
pannenkoeken en ijsjes het terrein opgereden 
worden en wordt bijvoorbeeld op de Ladiesday 
wat meer ingezet op sapjes en salades.

De foodtruck van Hupsaté staat er ook, elke dag. 
En is er altijd een basisopstelling met heerlijke 
broodjes, burgers en sateetjes, koffie, fris en o.a. 
Corona. Jeroen kent als organisator van onder meer. 
het Bumperkluiven foodtruckfestival het klappen van 
de zweep. Als je vorig jaar een van de 20.000 be-
zoekers bij dit gezellige festival bent geweest in het 
van Sonsbeeckpark, weet je wat je kunt verwachten.

Alvast watertanden?
De inwendig mens kan bij Breda Future+ dagelijks 
vanaf 11.00 uur komen genieten van onder andere:
 
 Kipsaté, stokbrood, licht pittige satésaus en 
gebakken uitjes

 Verse frietjes met kruiden en zelfgemaakte 
mayonaise

 Huisgemaakte cajun kipburger op een bakkersbol 
met truffelmayonaise, uitjes en luxe salade.

 
Gek op Aziatisch eten? Ga dan naar Fresh off the 
Truck! Paul Baard zorgt dagelijks voor de beste 
koffie en ook Mister Tosti is van de partij. Lokale 

cateraars als Hemels, Zin en Frezzo dragen bij aan 
een heerlijke variëteit. Houd ook onze Facebook 
pagina in de gaten voor de dagelijkse specials.

Een festival zonder live muziek?
Natuurlijk niet! Het één kan niet zonder het ander 
bestaan in onze ogen. Daarom omlijsten we het 
geheel met een muzikaal randje en daarin gaan 
we alle kanten op omdat we ons natuurlijk niet toe 
willen leggen op maar één stijl. Hier alvast een 
muzikale amuse:

Sowieso is de Ladies Fiësta al een grote, zonnige 
uitbarsting van artiesten, maar de rest van de week 
wordt natuurlijk met een vrolijke noot versierd. 

En dat zijn er nogal wat. Vocalistengroep Ladies Inc. 
zal je met hun zoetgevooisde stemmen betoveren, 
gezellige covers komen je aanwaaien door het 
akoestisch duo MAIS en de band Just More, maar 
ook nieuw werk van talenten uit de regio krijgt een 
podium in de vorm van Marlou Vriens en La Rose. 
En ook tennissende zanger Roy Valk komt langs. 
Voor de nodige energie hebben we The House of 
DJ’s die zowel spelers als bezoekers een boost 
kunnen geven. In de aanloop naar het festival zullen 
we nog meer namen bekend maken, dus houd al 
onze kanalen in de gaten! 

VOOR DE 10DE EDITIE VAN BREDA FUTURE+ IS GEKOZEN VOOR EEN FESTIVALSTIJL. 
ALLE 10 DE DAGEN STAAN IN HET TEKEN VAN DIT SFEERVOLLE THEMA. OM HET 
TERREIN EXTRA TOEGANKELIJK EN AANTREKKELIJK TE MAKEN VOOR EEN BREED 
PUBLIEK ZULLEN DIVERSE STANDJES NEERGEZET WORDEN. OOK DE AANKLEDING 
IS HELEMAAL IN STIJL, ZONNETJE ERBIJ EN HET PLAATJE IS COMPLEET. 

Foodtrucks
in festivalstijl
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Er is heerlijke singer-songwriters muziek, een DJ, 
een feel-good-food aanbod bij de foodtrucks, 
yoga, mode adviezen waar je ECHT iets aan hebt, 
ontspannende massages, cocktails, styling voor haar 
en make-up, voedingsadvies, etc. Dit rijk gevulde
programma is verdeeld over het festivalterrein en 
de binnentuin.
 
Festivalterrein
De muziek wordt o.a. verzorgd door akoestische 
muziekduo Mais en een caribbean DJ. 
 
De volgende activiteiten/kramen staan voor je klaar 
op het festivalterrein: 

 Shop till you drop bij een van onze 40 kramen 
met fashion, deco en lifestyle 

 Foodtrucks met knettervers feel-good-food 
 Crea Workshop handlettering 
 Beauty corner, laat je professioneel opmaken 
 Festival hairstyling 
 Zomerjurkencollectie van Sans Trop Pay! 
 Salsa Workshop 
 Boekvoordracht Karin Martens 
 Workshop Opruimgeluk: Ook kasten vol kleding, 
schoenen, speelgoed en boeken? Kom dan naar 
deze speedsessie vol praktische tips waarmee je 
thuis meteen aan de slag kunt (1 muntje) 

 Inspiratiesessie Lifestyle professional: Tijdens de 
workshop van Marianne Antuma, krijg je hand-
vatten om het eigen geluksgevoel te beïnvloe-
den. Wil je ook lekker in je lijf en met een frisse 
mindset de dag beleven? Dan is een update van 
je leefstijl iets voor jou! (1 muntje)

 Fashion en Style workshop ‘Vergroot je impact 
combineer kracht met stijl’

 Kleur workshop ‘Ontdek de kracht van kleur’ 
 Happy Yoga bij zonsondergang (yoga4tennis) 
 Hemelse bbq-workshop ‘Een must voor elke 
outdoor keukenprinses’

 Workshop vegetarisch, bio en vegan food door 
Marion Pluimes (Restaurant LOFF) 

 Gave Princess prijzen te winnen van ‘Princess 
Household Appliances’ 

 Afsluitend cabaret ‘slagbeurt’, door Daniëlle Schel. 
Een dynamische muzikale voorstelling vol verma-
kelijk ongemak waarin veel dames zich herkennen 

 Divers muzikaal aanbod, van meerdere artiesten 
 Bloemschikken saai? Zeker niet! Doe mee 
met de Crea Workshop met rozen, onder 
begeleiding van Jitske Koppe, bloemstyliste van 
Bloemen Atelier Jitz 

Binnentuin 
Heb je zo nu en dan behoefte aan zelfontwikkeling 
op persoonlijk & zakelijk gebied? Kom dan naar 
de Inspiratiesessie Fiësta de Future. Deze wordt 
verzorgd door:

 Spreker, trainer en entertainer in één Helene 
Oosterhuis. Zij komt spreken over de kracht

 van succesvol jezelf zijn
 Marlieke Koks - Blogger, vlogger, PR Adviseur, 
Cotten & Cream

 Judith Maas (Miss Zeeland) - Owner Wimper salon 
B.V., zij deelt graag haar succesverhaal

 Jocelyn Rebbens van ReBBels, haar passie is 
mensen, hun ambitie en het verbinden en ver-
sterken van merken. Zij legt de link naar zowel 
de organisatie waarin een professional werkzaam 
is als naar de persoon in kwestie en haar per-
soonlijke ambitie. 

 
De kosten voor deelname aan de Inspiratiesessie 
Fiësta de Future bedragen € 25,-euro.

Naast het inhoudelijke programma ontmoet je 
inspirerende vrouwen, kun je je professioneel laten 
fotograferen voor je LinkedIn-profiel en ontvang 
je een heerlijke Fiesta Cocktail! Schrijf nu in via 
www.bredafuture.nl/festival
 
Ook in de binnentuin voor alle bezoekers een 
kleding- en stijlsessie door Nynke Politiek, style 
& image coach en eigenaresse Style-Update. 
Genoeg ingrediënten voor een complete Ladies 
Fiësta, nietwaar? 
 

Voor het volledige programma, 
de tijden en de ticket service 
voor de Inspiratiesessie ga je 
naar: bredafuture.nl.

DE ORGANISATIE VAN DE LADIES FIËSTA VAN BREDA FUTURE+ FESTIVAL IS 
IN HANDEN VAN TATJA MARSCHALK. ZIJ HEEFT ER EEN WAAR FEEST VAN 
GEMAAKT MET EEN EVEN BRUISEND ALS GEVARIEERD PROGRAMMA. 

Ladies Fiësta
Het zomerfeest van Breda!
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Vele handen worden 
op handen gedragen
Iedereen in de organisatie van Breda Future+ loopt 
zich het vuur uit de schenen en dat werpt zijn 
vruchten af. Spelers, coaches en bezoekers verba-
zen zich over de professionaliteit en het oog voor 
detail. De verbazing wordt alleen maar groter als 
bekend wordt dat al die mensen het vrijwillig doen.

Bijna 100 vrijwilligers zijn voor en achter de scher-
men bezig om van Breda Future+ het succes te 
maken dat het vandaag is. Sommigen zijn heel het 
jaar door bezig alles van voor tot achter te rege-
len, anderen zie je vooral tijdens de toernooiweek 
zelf. Dag en nacht zijn ze bezig met de aankleding, 
invulling en organisatie van het toernooi en alles dat 
daarbij komt kijken.

Denk bijvoorbeeld aan de Players’ Desk waar spe-
lers en trainers terecht kunnen met al hun vragen. 
Of de mensen van het baanonderhoud die zorgen 
dat geen gravelkorreltje verkeerd ligt. Of de teams 
achter de vele evenementen zoals de Kids- & 
Teensday, de ballenkids en Ladies Fiësta, die zorgen 
dat iedereen er op tijd is, materialen er liggen en 
zijn ding kan doen.

Maar waarom?
Het antwoord op deze vraag is misschien wel de 
sleutel tot het succes van Breda Future+: plezier. De 
mensen die voor, tijdens en na het toernooi bezig 
zijn, noemen vooral het enthousiasme onderling als 
drijfveer. Lijkt dit je ook wat, vraag voor meer info of 
geef je op via: marieke@bredafuture.nl.

BAANONDERHOUD 

TROUWE PARTNER BTL
Een van onze trouwe partners is BTL, zij zorgen 
ervoor dat de banen in tiptop conditie blijven, alle 
dagen van het toernooi. Jos Spooren hierover: 
”Zowel Breda Future+ als BTL weten dat wanneer 
een organisatie het maximale uit het toernooi en 
de spelers wil halen alle randvoorwaarden optimaal 
moeten zijn. De speelvelden moet aansluiten op de 
wensen en behoeften van de gebruikers. Tijdens 
dit internationale toptoernooi vraagt dat dus om 
maatwerk en dat is precies wat we leveren.”

Meer weten over wat BTL kan doen? Ga naar: 
www.btl.nl en ontdek het hele pallet aan onder-
houdswerkzaamheden.

SFEERVOL GROEN 
INTRATUIN BREDA 
Ook dit jaar zorgt Intratuin Breda voor de groene 
aankleding tijdens Breda Future+. En daar zijn we 
hartstikke blij mee. De planten, bomen en bloemen 
maken echt het verschil. Wat groen al niet voor de 
sfeer kan doen! Voor alle lezers van deze special 
heeft Intratuin een speciale aanbieding. 
Knip de coupon van pagina 4 uit en ga ermee 
naar Intratuin Breda!

DE VERBREDING VAN BREDA

PARAGAMES
Bijna gelijktijdig met Breda Future+ beginnen de 
Paragames. Deze ‘Spelen’ voor sporters met een 
lichamelijke beperking worden van 22 tot en met 
25 juni door heel Breda gehouden waarbij de 
tennisbaan natuurlijk ook aangedaan wordt.

Voor een relatief klein evenement is er toch inter-
nationale belangstelling, zo vertelt bestuurslid Niels 
Heshof. De sporters komen vanuit de hele wereld 
om hun sport te beoefenen. Bekende sporten als 
badminton, handboogschieten of tafeltennis, maar 
ook goalbal, showdown en natuurlijk rolstoeltennis.

Voor iedereen
De belangrijkste boodschap die de Paragames 
willen uitdragen, is dat sporten voor iedereen 
belangrijk is, ongeacht fysieke staat. Heshof: “Aan 
de ene kant is het natuurlijk topsport – er worden 
interlands gespeeld, er wordt om een eerste plek 
gestreden – aan de andere kant zoeken we ook de 
maatschappelijke kant op door te laten zien dat ie-
dereen kan sporten. Door deze games laten we dat 
in de eerste plaats aan Breda zien, maar geldt het 
net zo goed voor de hele regio. Er is helaas nog te 
weinig kennis van invalide sport. Daarom willen we 
bij dezen iedereen uitnodigen voor de Paragames!”

Op zondag 25 juni geeft Esther Vergeer een rol-
stoeltennisclinic bij Breda Future+. Kijk voor het vol-
ledige programma op www.paragamesbreda.nl.

ONS GOEDE DOEL 

HET JEUGDSPORTFONDS!
Breda Future+ kiest elk jaar een goed doel waar 
tijdens de week wervingsactiviteiten voor worden 
ontplooid. Dit jaar is het Jeugd Sportfonds weer aan 
de beurt. Voor de tweede keer omdat dit Bredase 
fonds zo goed bij ons past.

Het doel is kinderen laten sporten die daar thuis de 
financiële mogelijkheden niet voor hebben. Sinds 
de oprichting heeft het Jeugdsportfonds Breda al 
meer dan duizend kids in een sporttenue met de 
juiste attributen op een sportvereniging kunnen 
zetten. Bestuurder Hans de Jongh is er trots op en 
blij mee dat ze sinds de oprichting in 2014 hebben 
kunnen realiseren. mede door de vliegende start bij 
Breda Future+. “Het was een prachtige gelegenheid, 
waarmee meer dan 21 duizend euro werd opge-
haald.”

Toekomstbestendig
“Omdat we nog geen manier hebben om structu-
reel het totaal van drieduizend kinderen te kunnen 
helpen, hebben we het volgende bedacht: de 
tegelvriend. Hiermee kunnen bedrijven, instanties 
en organisaties laten zien dat ze het JSF financieel 
steunen. In ruil daarvoor krijgen ze van ons twee rijk 
versierde stoeptegels en word je tegelvriend.” 
Voor 850 euro kun je tegelvriend worden en 
daarmee help je sowieso al drie kinderen aan het 
bewegen. Bekijk voor meer informatie de website: 
www.jeugdsportfonds.nl/breda.

ALTIJD HEEL SPORTIEF
VVV BREDA
VVV Breda geeft vanaf het allereerste begin in 2006 
volop aandacht aan Breda Future. Wij mogen elk 
jaar rekenen op de steun vanuit het VVV eve ne-
mentenfonds, geïnitieerd door Marlice Dreessen, 
Breda Future fan van het eerste uur. Haar enthousi-
asme, humor en hartelijke betrokkenheid zorgden 
voor een warm welkom in de familie van grote 
Bredase evenementen. Marlice, bedankt voor alles 
wat je als ambassadeur voor ons hebt gedaan!
 
Geniet van je pensioen en... see you at Breda 
Future+! 

ZONDER ONZE PARTNERS EN VRIJWILLIGERS KAN BREDA FUTURE+ NIET 
BESTAAN. EEN KLEINE GREEP UIT DE VELE PARTIJEN DIE ONS HELPEN ALLE 
BALLEN IN DE LUCHT TE HOUDEN.

Matchmakers!
TEKST: FÉLICE BALS / JELLE WILLERS
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Dit jaar heeft een nieuwe sponsor zich aan Breda 
Future+ verbonden. De Bredase mobile service 
provider CM gaat met het internationale tennis-
evenement een sponsorschap aan voor drie 
jaar. CM ondersteunt op deze manier één van de 
grootste tennistoernooien van Nederland.

CM is een mobiel technologiebedrijf dat werd op-
gericht in 1999 in Breda. CM biedt meer dan 25.000 
klanten wereldwijd oplossingen voor mobiele 
communicatie, klantinteractie, marketingcampagnes 
en transacties via mobile messaging, apps, voice-
berichten, betalingen en ticketing. 

‘s Werelds grootste bedrijven als WhatsApp, KLM, 
Rabobank en Telegram gebruiken CM’s diensten. 
Zo levert CM bijvoorbeeld de SMS inlogcodes om 
online zaken te regelen bij de Overheid. Ook tijdens 
TV votings worden de stemmen voor de favoriete 
kandidaat verwerkt door de systemen van CM. 
Naast de kantoren in Londen en Parijs en het hoofd-
kantoor in Breda, heeft CM vestigingen in onder 
andere Hong Kong, Kaapstad en Brussel.   

Verbinding 
Als maatschappelijk betrokken onderneming levert 
CM graag een positieve bijdrage aan dit topsporte-
venement. Market Manager Sport bij CM, René 
Kaijim: “Vanuit de sportmarkt is steeds meer vraag 
naar oplossingen op het gebied van ‘fanbase 
marketing’. Bovendien zoekt de sportwereld naar 
slimme oplossingen op het gebied van ticketing, 
mobile, voice en betalingen. Die functionaliteiten 
combineren we bij CM. De sponsoring van Breda 
Future+ is daarom een logische stap die CM ver-
bindt aan het beste Futures-toernooi. Een perfecte 
eerste stap voor CM in de tenniswereld.” 

CM Friendszone
TicketFlow, onderdeel van CM, gaat praktische 
invulling geven aan de partnership. Als onderdeel 
hiervan wordt de VIP-tribune van Breda Future+ 
omgetoverd tot de CM Friendszone. 

Deze tribune biedt een unieke mix van topsport, 
fijne ambiance en business. Hier kunnen genodig-
den elkaar ontmoeten en nieuwe mogelijkheden 

vinden voor succesvolle samenwerking. Verder 
kunnen BFF’s (Breda Future Friends) ontspannen 
onder het genot van een hapje en een drankje en 
genieten van de spannende wedstrijden. Genodig-
den voor de CM Friendszone ontvangen vanuit het 
TicketFlow systeem een persoonlijke uitnodiging. 

Breda Future+
Springplank naar 
de wereldtop

Voor veel opkomende tennissers zijn dit soort 
toernooien de springplank naar de wereldtop. Dit is 
meteen ook een belangrijke reden om veel Futures 
in Nederland te organiseren. Nederlandse beloftes 
doen zo internationale wedstrijdervaring op en pro-
beren mede met doorzettingsvermogen en vecht-
lust punten te verdienen voor de wereldranglijst om 
zo uiteindelijk misschien wel die felbegeerde eerste 
plek te halen. En dat werpt zijn vruchten af.
 
De afgelopen jaren heeft u als toeschouwer in 
Breda, al veelvuldig kunnen genieten van de 
mannen en vrouwen die zich een jaar later al op 
ATP- of WTA-niveau (het hoogste niveau!) mochten 

begeven. Goede resultaten werden in de afgelo-
pen jaren behaald door Nederlandse spelers als 
Tim van Rijthoven, Botic van de Zandschulp en Kiki 
Bertens, spelers die nu ons land vertegenwoordi-
gen in het Davis Cup- en Fed Cupteam. Het heren-
team won in april en speelt daarom in september 
een play-off tegen Tsjechië in eigen land, de dames 
hebben in dezelfde maand hun plek in de wereld-
groep tegen Slowakije gehandhaafd! Hopelijk halen 
dit jaar de mannelijke talenten van eigen bodem de 
finaledag in Breda. Dat zou een enorme stimulans 
voor ze zijn en wie weet zien we ze dan terug in 
het Davis Cupteam zodat Nederland zich nog lang 
kan laten gelden op internationaal vlak.

Het belooft weer een mooie week te worden, voor 
de spelers en voor de toeschouwers. Ik wil dan 
ook van deze gelegenheid gebruik maken om het 
team van Breda Future+ te bedanken voor het vele 
werk dat zij weer verzetten om van het toernooi 
een succes te maken. Mijn complimenten aan de 
organisatie!
 
Ik wens u allen veel tennisplezier bij Breda Future+ 
2017! 
 

Paul Haarhuis
Hoofdbondscoach KNLTB

WELKOM BIJ DE 10DE EDITIE VAN HET FUTURESTOERNOOI IN BREDA! AL 
JAREN IS BREDA FUTURE+ HET SCHOOLVOORBEELD VAN EEN SUCCES-
VOL TOERNOOI, EEN HELE PRESTATIE. HET IS EEN PODIUM VOOR VELE 
NATIONALE EN INTERNATIONALE TENNISSERS. DE DEELNEMERS KOMEN 
VANUIT DE HELE WERELD NAAR HIER OM TE STRIJDEN OM DE TITEL. 
MISSCHIEN SPELEN HIER WEL DE OPVOLGERS VAN ROGER FEDERER.

  NIEUWE SPONSOR    CM.



Word BFF 
Breda Future 
Friend
 

Breda Future+ biedt de unieke kans om netwerken, 
toptennis en culinair genieten te combineren in een 
geweldige ambiance. Als ‘Breda Future Friend’ laat u 
zien verbonden te zijn aan dit prachtige, internatio-
nale tennistoernooi.

De vriendendienst
Met uw bijdrage maakt u het prijzengeld behorende 
bij ons ITF Men’s Circuit $ 25.000,- Futures-toernooi 
mede mogelijk. U krijgt hier naast onze vriendschap 
ook de nodige exposure voor terug. 

 BFF logo op boarding tribune center court 
 Aparte naamsvermelding op de website 
 Aparte naamsvermelding op het vriendenbord 

U kunt samen met een vriend of relatie onder het 
genot van een hapje en een drankje vanaf de CM 
Friendszone genieten van de mooie wedstrijden 
van aanstormend talent. U wordt vermeld op de 
vriendenpagina van onze website en op de zuil na-
bij het Center Court. Als BFF hebben we voor u een 

aantal exclusieve aanbiedingen waar u gedurende 
het jaar gebruik van kunt maken.

 Twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst
 Foodtruck beleving ter waarde van € 50,- p.p.
 De hele week toegang voor 2 personen tot de 
CM Friendszone

Aanmelden
Aanmelden doet u eenvoudig door uw gegevens 
te mailen naar annelies@bredafuture.nl. De kosten 
bedragen € 500,- excl. BTW. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Annelies Kerckhoffs 
(06 21 68 21 49) of kijk op www.bredafuture.nl 
onder het kopje ’Sponsoring’. Mogelijkheden ge-
noeg om u of uw bedrijf met ons te verbinden. 

TEKST: FÉLICE BALS

Voor het vierde opeenvolgende jaar 
is juni in Breda uitge roepen tot tennis-
maand. Tientallen activiteiten worden op 
28 juni tijdens Breda Future+ afgesloten 
met de Kids- & Teensday. Het effect is 
enorm: het aantal jeugdleden bij de 
Bredase tennis verenigingen stijgt einde-
lijk weer. 

Het is een van de leukste spelletjes die je als kind 
op de tennisbaan kunt doen: Rond de tafel. De 
oefening is afgeleid van het tafeltennis, waarbij je 
na een slag meteen naar de andere kant van het 
net moet rennen om de bal weer terug te spelen 
als je aan de beurt bent. Trainer Hans Peppelenbos 
van Tennisvereniging Heksenwiel weet hoe je 
kinderen enthousiast moet maken voor zijn sport. 
En dus eindigt hij deze woensdagmiddag in gym-
zaal Twaalfbunder met het populaire spelletje. De 
finale gaat tussen Tim en Elisa. Tim wint, een vuist 
gaat in de lucht. Maar ook Elisa is warm gemaakt 
voor de sport.

“Ik denk wel dat ik op tennis ga”, zegt het negen-
jarige meisje even later op een bankje. Ze glundert. 
Nu zit ze nog op dansles, maar ze was al van plan 
om van sport te wisselen. Alleen wist ze nog niet zo 
goed wat ze wilde. “Ik heb nooit eerder getennist, 
maar ik vond het vandaag heel leuk. En ik ben al wel 
eens met een vriendinnetje mee geweest. Zij zit 
ook bij meneer Hans.”

Twintig kinderen maken deze middag kennis met 
tennis. Twintig potentiële leden voor de tennis-
verenigingen Heksenwiel en Haagse Beemden. 
“In deze wijk zitten gemiddeld wat minder kinderen 
op een sportclub”, zegt sportcoach Patrick de Klerk 
van Breda Actief. Samen met zijn team organiseert 
hij hier wekelijks bewegingsactiviteiten om de 
jeugd toch actief te houden. Met resultaat. “Doordat 
ze kennis maken met diverse sporten, gaan sommi-
gen ook op een vereniging. Nu we veel aandacht 
aan tennis geven, zal dat ongetwijfeld ook nieuwe 
leden opleveren.”

Voor het eerst richt de tennismaand zich dit jaar ook 
op ouderen. Het zwaartepunt ligt echter nog steeds 
bij de jeugd, legt coördinator breedtesport Tineke 
Lodewijks van Breda Future+ uit. “Landelijk loopt het 
aantal tennissers terug, zeker bij de jeugd. De 
afgelopen drie jaar is het aantal leden tot twaalf jaar 
in Breda juist met tien procent gestegen. Niet alleen 
door de tennismaand, want verenigingen zetten er 
zelf ook actief de schouders onder. Maar dit helpt 
wel mee natuurlijk. Deze maand krijgen de Bredase 
scholen bij toerbeurt een pakket waarmee ze ook 
tennis kunnen geven tijdens de gymles.”

Bij Heksenwiel is de stijging helemaal spectaculair. 
Het aantal jeugdleden steeg in drie jaar tijd van 
dertig naar 150. Toch blijft er werk aan de winkel, 
zegt Peppelenbos. “Voor veel kinderen is tennis nog 
de tweede sport. Ze voetballen, dansen of hockey-
en en zitten daarnaast op tennis. Die traditie wil ik 
doorbreken, zodat onze sport op de eerste plaats 
komt als kinderen op hogere leeftijd moeten kiezen. 
Wat dat betreft is het jammer dat we in Nederland 
geen boegbeeld hebben. Iemand als Dafne 
Schippers is goud waard voor haar sport. Zo’n ster 
zouden we in het tennis goed kunnen gebruiken.”

Stapje voor stapje komen we er echter wel. 
Terwijl Peppelenbos een nieuw spel uitlegt, kijken 
de deelnemende kinderen met grote ogen naar 
zijn racket. Of beter gezegd, naar de demper in 
de vorm van een lachend zonnetje. Tiemen, in 
Barcelona-shirt, vraagt hoe de tennisleraar eraan 
komt. Peppelenbos legt uit dat ieder kind dat een 
kennismakingscursus bij de club komt volgen, een 
nieuw racket krijgt. “Dan krijg je er van mij zo’n mooi 
dempertje bij. Ik heb er veel, in allerlei vormen. 
Ook als pandabeer, bijvoorbeeld.”

Die opmerking treft doel. Zeker als Peppelenbos 
eraan toevoegt dat trainingen bij de club nog voor 
een groot deel uit spelletjes bestaan. Wie enigszins 
twijfelde, wordt hiermee over de streep getrokken. 
Romy, een meisje in een paars shirtje, vraagt of ze 
even het racket van de trainer mag vasthouden. 
Ze vergeet van opwinding haast te slaan, vooral 
doordat ze zo veel oog heeft voor de schattige 
demper. Peppelenbos laat het allemaal gebeuren. 
Zijn doel is bereikt, hij heeft wéér een paar kinderen 
enthousiast gekregen voor het tennis. 
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Juni tennismaand zorgt elk jaar voor nieuwe jeugdleden

Lachen om de demper
van de leraar TEKST: ORKUN AKINCI



Het wordt een bruisende sportzomer in Breda! Na de laatste tenniswedstrijd van Breda Future+ 
op 2 juli, kunnen we ons al weer verheugen op WEURO2017. Van 16 juli t/m 6 augustus vindt in 
Nederland het EK vrouwenvoetbal plaats. Ook Breda is een speelstad en dat gaan we vieren!

FUN IN THE FANZONE!
In de Willemstraat komt een Fanzone waar op 10 speeldagen van het EK van alles te doen en
te beleven valt. De Fanzone wordt de entree naar de stad en zorgt ervoor dat WEURO2017 in 
Breda een levendige ontmoetingsplek krijgt. 

De Fanzone is op de volgende dagen geopend: 16, 17, 20, 23, 24, 26, 29, 30 juli en 3 en
6 augustus. Op al deze dagen is er een leuk gevarieerd programma voor jong en oud! Er zijn 
allerlei (bal)spellen, kramen, muziek en foodtrucks. Leuk voor alle WEURO-fans en leuk voor 
iedereen die vakantie heest.

Kijk ook op www.weuro2017.nl/breda voor meer informatie en volg het laatste nieuws via
Facebook: @weuro2017breda.

LET’S
CELEBRATE
UEFA WOMEN’S
EURO BREDA

16 juli - 6 augustus
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