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Meer dan catering alleen
Van uw intieme bruiloft, tot bedrijfsfeest of het compleet faciliteren van 

beurzen en evenementen en alles wat er tussenin zit. En hier stopt het niet. 

Wij verzorgen de aankleding van locaties, tenten, meubilair, entertainment, 

personeel en nog zó veel meer. We ont nemen graag uw zorgen.

De Kort Catering B.V. 

Ericssonstraat 30 

5121 ML  RIJEN 

T 0161 240 402

info@dekortcatering.nl 

www.dekortcatering.nl
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Met veel dankbaarheid en respect hebben we afscheid 
genomen van Marvin Smart als toernooidirecteur. 
Gelouterd met de Sportpenning van de stad Breda 
werd hij heerlijk in het zonnetje gezet door een aantal 
(tennis-)coryfeeën uit de stad en ver daarbuiten. Zijn 
jarenlange drive en creativiteit hebben dit toernooi 
groot gemaakt, een prestatie die wij als toernooi directie, 
tezamen met alle vrijwilligers, zullen koesteren en 
uit bouwen de komende jaren.

Het was weer een echt tennisfeest op de parken van BLTV 
en TC Breda. Voorafgegaan door de ’juni tennismaand’ in de 
wijken van de stad, stond Breda 5 weken lang in het teken van 
de tennissport. Samen met Breda Actief kregen we weer heel 
veel kinderen op de been en hebben we ze enthousiast op 
bezoek gehad tijdens de Kidsday. Ook de Ladiesday, netwerk
ontvangsten, het Breda Future Café en natuurlijk de zinde
rende wedstrijden op wereldniveau zorgden ervoor dat we 
dit jaar wederom meer bezoekers mochten ontvangen. Dit 
was niet gelukt zonder de prettige medewerking met onze 
sponsoren, vrienden en partners, waarbij ook de gemeente 
Breda ons optimaal ondersteunde.

Ons mediateam liet zich traditiegetrouw flink gelden en stak 
nóg meer energie in onze zichtbaarheid: foto, film, radio, tv, 
social media en niet te vergeten de interactie op het park met 
bezoekers en spelers zorgden voor een grotere naamsbekend
heid en goede profilering.

De International Tennis Federation liet zich ook niet on
betuigd: Breda Future+ is voor het vierde jaar op rij het beste 
Futures toernooi ter wereld en evenaart opnieuw het niveau 
van een sterke Challenger met een tienvoudig budget! Dit 
went gelukkig niet. We zijn ieder jaar opnieuw oprecht blij en 
dankbaar voor deze beoordeling door professionals die de hele 
wereld over reizen om de kwaliteit van onze categorie toer
nooien te bewaken. En we beloven er samen met al onze zeer 
gewaardeerde vrijwilligers weer keihard tegen aan te gaan 
om de komende editie tot een succes te maken.

Tot ziens op Breda Future+! 

Mike van Velzen & Christel de Baat 
Toernooidirectie

COLOFON
Uitgever
Tennismedia BV

Hoofdredactie
LaBals Communicatie

Marketing en sales
Sport76 (076 790 1810)

Redactie en medewerkers
Félice Bals, Jelle Willers en Tennis.nl

Fotografie
Christiaan Hol, Peter Schoonen, Manon de Koning

Vomgeving
Madebytops visuele communicatie (Niek Jan Tops)

Productie
Drukkerij West-Brabant

Website/email
www.bredafuture.nl, info@bredafuture.nl

2015:HET JAAR 
VAN DE EMOTIE

Genoeg 
  waarvoor?

Geef uw vermogen 
                  een horizon

Nieuwsgierig? 

Neem dan contact op met: 

Jessica Biermans, mobiel 06 53 83 34 78 

Guido Kalafusz, mobiel 06 12 30 64 92 

Jan-Hein van der Veeken, mobiel 06 51 59 05 40
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Weekprogramma 
Breda Future+ 2016

Finaleweekend

 Celebrate Giving @Breda Future+
 Finales dubbelspel Dames en Heren
 Halve finales enkelspel Dames en Heren
 Tennisplaza
 Fonds Gehandicaptensport Charity dinner

ZA 25 JUNI
Finaleweekend

 Finales enkelspel @Breda Future+
 9.00 uur KNLTB World Tour Event
 12.00 uur Sunday Brunch
 13.00 uur Finale Dames enkelspel
 15.00 uur Finale Heren enkelspel

ZO 26 JUNI
 ‘De Ondernemer’ @Breda Future+

 Start hoofdtoernooi dubbelspel 
 Dames en Heren 

 Eerste ronde hoofdtoernooi enkelspel 
 Dames en Heren 

DI 21 JUNI

 Kwalificatie toernooi @Breda Future+
  Start kwalificaties Dames en Heren
 Selectie ballenkids

18 JUNIZA

 Kwalificatie toernooi @Breda Future+
 Tweede ronde kwalificaties Dames en Heren
 15.00 uur Loting hoofdtoernooi

ZO 19 JUNI
 ‘Decathlon’ Kids & Teensday @BredaFuture+

 Wedstrijden hoofdtoernooi Dames en Heren,   
 enkel en dubbelspel 

WO 22 JUNI

 Ladiesday @Breda Future+
 Wedstrijden hoofdtoernooi Dames en Heren,   

 enkel en dubbelspel 

DO 23 JUNI

 Get into action @Breda Future+
 Start hoofdtoernooi Dames en Heren enkelspel
 Laatste ronde kwalificaties Dames en Heren

MA 20 JUNI

 ‘Van Lanschot’ Sportcafé @BredaFuture+
 Halve finales dubbelspel Dames en Heren
 Kwartfinales enkelspel Dames en Heren

VR 24 JUNI
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BF+ (20-04-16, 18.53): Hey Julian! Nog 
gefeliciteerd met je uitverkiezing tot 
sporttalent van Breda! Had je het zien 
aankomen?

Julian (20-04-16, 18.56): Dankjewel! 
Bij het Sportgala krijg je een paar weken 
van tevoren te horen of je genomineerd 
bent, maar door mijn drukke program
ma ging ik er zonder verwachtingen 
naar toe. Toen ik daar op het podium 
stond begon ik toch wel te twijfelen of 
ik kon winnen want de concurrentie 
was sterk!

BF+ (20-04-16, 19.47): Zeker, maar 
uiteindelijk ben je het toch geworden! 
Is dat een extra kroon op je werk?

Julian (20-04-16, 19.53): Het is voor mij 
een mooie beloning voor al het harde 
werk en de resultaten die ik hebgeboekt. 

Ondanks dat het winterseizoen 
al was begonnen, was het mooi om nog 
even in de spotlights te staan als 
Sporttalent 2015!

BF+ (20-04-16, 20.53): Heeft de winst 
van deze prijs je verder nog iets opge
leverd behalve de eeuwige roem?

Julian (20-04-16, 20.38): Nee, dat niet. 
Maar het is weer een beetje bekendheid 
waardoor ik makkelijker aan een wild
card voor quallies kan komen. Uiteraard 
is dit extra info voor potentiële spon
sors, die ik naast mijn racket en 
kledingsponsor heb (Technifibre en 
Tennisonly).

BF+ (20-04-16, 20.54): Is dat teleur
stellend dat je er niks extra’s mee hebt 
gekregen, of zie je dat anders?

Julian (20-04-16, 20.57): Aan de ene 
kant is het jammer, maar de prijs en de 
belangstelling van mensen voor top
sport in Breda is voor mij een hele eer.

BF+ (20-04-16, 20.58): En het is volgens 
ons ook wel een goede boost om op deze 
weg door te gaan. Wat wil je dit seizoen 
gaan bereiken met die gedachte?

Julian (20-04-16, 21.04): Het is inder
daad extra motivatie. Deze zomer ga 
ik vooral internationale jeugd en 
nationale seniorentoernooien spelen 
en veel ervaring opdoen. Het NK aan 
het eind is het belangrijkste voor mij. 
Hier wil ik gaan strijden voor winst in 
de single en wederom de dubbel.
 
BF+ (20-04-16, 21.06): Oftewel: in dit 
tempo sta jij binnen notime tussen de 
grote namen van Nederland!

Julian (20-04-16, 21.08): Als ik mezelf 
blijf ontwikkelen, kan ik die top zeker 
halen. In de jeugd sta ik er al, maar dat 
is ook een stukje makkelijker! Het is 
mijn streven om zo ook internationaal 
verder te gaan.

BF+ (20-04-16, 21.12): Ga je daarom ook 
meer kijken naar seniorentoernooien 
als BF+ omdat het je makkelijker afgaat 
bij de junioren?

Julian (20-04-16, 21.16): Ja, al zijn 
Futures vaak nog te hoog gegrepen, 
maar goed voor de ervaring. Nationale 
Ranglijst Toernooien 1 t/m 5* hebben 
ook een goed niveau, net als ITFtoer
nooien. Het is een erg druk leven en ik 
heb een volle planning: school, trainen, 
huiswerk, slapen. Ik maak lange dagen 
maar dat komt allemaal goed. Uiteinde
lijk wil ik fulltime gaan tennissen en 
als dat er niet in zit, wil ik naar de uni.

BF+ (20-04-16, 21.40): Spannend..! 
Nog een laatste vraag: zien we je eind 
juni bij ons op het park?;)

Julian (20-04-16, 21.58): Haha, 
uiteraard! 

8     Editie Breda Future+

ITF MEN’S CIRCUIT $25.000,- + H
Deelnemers, ATP-punten

Enkelspel Schema 32 Dubbelspel* Schema 16

Resultaat  ATP-punten Prijzengeld ATP-punten Prijzengeld

Winnaar 35 $3.600, 35 $1.550,

Finalist 20 $2.120, 20 $900,

Halve finale 10 $1.255, 10 $540,

Kwartfinale 4 $730, 0 $320,

Laatste 16 1 $430, 0 $180,

Laatste 32 0 $260, n.v.t. n.v.t.

Totaal $18.750, $3.750,

* Per koppel

ITF WOMEN’S CIRCUIT $10.000,-
Deelnemers, WTA-punten

Enkelspel Schema 32 Dubbelspel* Schema 16

Resultaat  WTA-punten Prijzengeld WTA-punten Prijzengeld

Winnaar 12 $1.568, 12 $637,

Finalist 7 $980, 7 $343,

Halve finale 4 $490, 4 $196,

Kwartfinale 2 $245, 1 $98,

Laatste 16 1 $196, 0 $49,

Laatste 32 0 $98, n.v.t. n.v.t.

Totaal $7.644, $2.156,

* Per koppel

KWALIFICATIES
HOOFDTOERNOOI,
ENKELSPEL
EN DUBBELSPEL

Enkelspel Heren

Het kwalificatieschema biedt ruimte aan 
48 deelnemers, waaronder de 41 sterkste 
spelers aangevuld met 7 wildcardspelers. 
Vanuit het kwalificatieschema blijven er 
8 deelnemers over die toegang krijgen tot 
het hoofdtoernooi. 

Het hoofdtoernooi bij het enkelspel kent 
32 deelnemers, 20 spelers worden op 
basis van ranking direct toegelaten tot 
het hoofdtoernooi. Dit wordt aangevuld 
met 4 wildcards en de 8 spelers uit het 
kwalificatietoernooi.

Dubbelspel Heren

Het hoofdschema van het dubbelspel 
biedt plaats voor 16 koppels waarvan de 
sterkste 13 koppels op basis van ranking 
worden toegelaten. Daarnaast worden 
er voor dit schema 3 wildcards ter be
schikking gesteld.

Enkelspel Dames

Het kwalificatieschema biedt ruimte aan 
48 deelnemers, waaronder de 42 sterkste 
spelers aangevuld met 6 wildcardspelers. 
Vanuit het kwalificatieschema blijven er 
8 deelnemers over die toegang krijgen tot 
het hoofdtoernooi. 

Het hoofdtoernooi bij het enkelspel kent 
32 deelnemers, 20 spelers worden op 
basis van ranking direct toegelaten tot 
het hoofdtoernooi. Dit wordt aangevuld 
met 4 wildcards en de 8 spelers uit het 
kwalificatietoernooi.

Dubbelspel Dames

Het hoofdschema van het dubbelspel 
biedt plaats voor 16 koppels waarvan de 
sterkste 13 koppels op basis van ranking 
worden toegelaten. Daarnaast worden 
er voor dit schema 3 wildcards ter be
schikking gesteld. 

Facts & figures
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Sporttalent van 2015: Julian Prins

‘Kroon op mijn werk’
Met een cursus tijdmanagement hoef je bij Julian Prins (16) niet aan te komen. 
Het tennistalent zit in VWO 4 en daarbij rijgt hij op de tennisbaan zege aan zege. 
In januari werd daar als kers op de taart de titel Sportalent van Breda 2015 aan 
toegevoegd. In zijn drukke schema, spraken wij hem via Whatsapp.
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Breda is er weer klaar voor: de negende editie van het 
geweldige topsportevenement Breda Future+. Voor de 
vierde keer op een rij is het beoordeeld tot beste Future 
toernooi van de wereld. Iets waar we als Bredanaars trots  
op mogen zijn! 

Dat dit evenement leeft in Breda is te zien aan de enorme groei 
van het aantal bezoekers. Vorig jaar waren dat er maar liefst 
6500. Ik ben benieuwd hoeveel er dit jaar komen. Het tennis 
belooft van hoog niveau te worden, met een internationaal 
deelnemersveld van proftennissers uit meer dan 30 landen. 
En topsport is altijd een enorme motivatie voor mensen om 
zelf ook te gaan sporten en te bewegen. En daar ben ik als 
wethouder Sport natuurlijk een warm voorstander van. 

De ‘plus’ in Breda Future+ betekent voor spelers extra punten 
en extra prijzen. Maar de ‘plus’ is ook de maat schappelijke 
betrokkenheid van de toernooiorganisatie. Het is meer dan 
alleen tennis. Breda Future+ brengt mensen samen en ieder
een telt mee. Zo is er veel aandacht voor kinderen, voor 
ouderen en voor jonge sporters met een beperking. Op de 
sideevents kunnen zij naar hartenlust meedoen en kennis
maken met de tennissport. Sport kent geen uitzonderingen 
of buitenbeentjes, sport is voor iedereen leuk en belangrijk. 
En dat is prachtig om te zien.

Tot slot mijn grote dank en complimenten aan de organi satie 
en aan alle vrijwilligers en studenten die ook dit jaar weer de 
handen uit de mouwen steken om dit prachtige toernooi voor 
Breda mogelijk te maken.  

Tot snel op het tennispark van BLTV in Ruitersbos! 

Met sportieve groet,

Paul de Beer
Wethouder Financiën, Duurzaamheid en Sport

“SPORT KENT GEEN
UITZONDERINGEN OF

BUITENBEENTJES, SPORT IS
VOOR IEDEREEN LEUK EN

BELANGRIJK.”

Paul de Beer is wethouder Financiën, Duurzaamheid en Sport
voor de gemeente Breda. Hij hoort bij de fractie van D66 waar

hij van 2014 tot 2015 fractievoorzitter was.

AAN HET WOORD

Paul de Beer
WETHOUDER FINANCIËN, DUURZAAMHEID EN SPORT
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Parkindeling Breda Future+
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MAANDAG 20 JUNI

Get into action

Gezamenlijk zorgen we voor een goede 
warmingup aan het begin van de 
week. In samenwerking met een paar 
sportieve partners zorgen we voor een 
actief programma.

DINSDAG 21 JUNI

De Ondernemer

Traditioneel ontvangen we op dinsdag 
onze Breda Future+ sponsoren en 
businessclub De Maatschappij. 

WOENSDAG 22 JUNI

Kids & Teensday

Het belooft weer een dolle boel te 
worden op woensdag. We verwachten 
zo maar weer 700 kinderen op het park. 
Ook voor de tieners is er dit jaar een 
leuk programma bedacht waarbij een 
ieders balvaardigheid aan bod komt. 

DONDERDAG 23 JUNI

Ladiesday

Vorig jaar was de Ladiesday met het 
thema ‘Breda Future+ goes Ibiza’, één 
van de succesnummers van de week. 
Dit jaar gaan we voor het thema 
‘Caribbean Summer’ @Breda Future+. 
Als het weer het toelaat, zal de borrel 

plaatsvinden rondom de Corona 
Hotspot in het promodorp, waar naast 
onze vaste standhouders ook een aantal 
speciale ‘ladiesstands’ aanwezig zal 
zijn. Nieuw dit jaar is de high tea in de 
loop van de middag. Een mooie kans om 
te genieten van tennis, je gezelschap en 
zoete en hartige lekkernijen uit de keu
ken van cateraar de Kort. Ook ’s avonds 
staat er voor de liefhebber een speciaal 
Ladiesday menu op de kaart. 

DONDERDAG 23 - ZONDAG 26 juni

House of DJ’s

We hebben dit jaar een leuk extraatje: 
een samenwerking met Bredaas trots: 
House of DJ’s! Van donderdag tot en met 
zondag zal aanstormend DJtalent op 
een aantal momenten onze sideevents 
muzikaal inkleuren.

VRIJDAG 24 JUNI

Van Lanschot Sportcafé

Kom vrijdag met je team, collega’s, 
buren en/of familie naar Breda Future+ 
en geniet van het Sportcafé. Handig: 
reserveer een statafel buiten in het 
promodorp voor een drankje en een 
hapje, of een tafel in het restaurant 
om na de borrel nog even gezellig te 
dineren. Of geniet vanaf de tribune 
van een mooie pot tennis, dat kan 
natuurlijk ook!

ZATERDAG 25 JUNI

Celebrate Giving

Ja, het charity dinner is weer terug van 
weggeweest, maar nu op de zaterdag
avond. Dit jaar staat de avond in het 
teken van Celebrate Giving ten bate van 
het Fonds Gehandicaptensport. We zijn 
erg blij met dit prachtige, sport gerela
teerde goede doel. O.a. ambassadrice 
Bibian Mentel is tijdens het diner aan
wezig om haar aangrijpende verhaal 
vertellen. Tafels zijn vanaf medio mei 
te reserveren. 

ZONDAG 26 JUNI

Sunday Brunch

Onze BFF’s (Breda Future Friends) 
worden zondagochtend tijdens de 
brunch voorafgaand aan de finales even 
extra in het zonnetje gezet. Om vervol
gens gezamenlijk rond het Center Court 
plaats te nemen en te genieten van de 
laatste wedstrijden van ons toernooi: 
de finales! Hiermee hopen we een 
wederom prachtige week zinderend af 
te kunnen sluiten.  

Kijk ook op www.bredafuture.nl voor alle 
actuele informatie en reserveringen.

Events @Breda Future+
Ze zijn intussen een traditie geworden, de vele events tijdens onze toer nooi-
week. Elk jaar proberen we voor een ieder weer wat leuks te organiseren 
rondom de wedstrijden.

i



De KNLTB ambitie om met het Nederlandse toptennis structureel 
tot de top 10 van de wereld te behoren, is een uitdaging van 
formaat. Daar komt een hoop bij kijken, zo ook de organisatie 
van internationale toernooien in Nederland. Jan Siemerink, 
directeur Sportief van de KNLTB, legt uit hoe toernooien zoals 
Breda Future+ bijdragen aan het verwezenlijken van de ambitie 
van de bond. 

De internationale tennisconcurrentie is stevig. De weg 
naar de top is daardoor langer en moeilijker dan ooit, met 
con currentie uit meer dan 130 landen. Toch heeft de KNLTB 
de ambitie om structureel tot de top 10 tennislanden ter 
wereld te behoren. “Om deze ambitie waar te maken is een 
menta liteitsverandering nodig in de tenniswereld”, aldus Jan 
Siemerink. “Samen met alle betrokkenen creëren we een 
topsportcultuur die nodig is om het Nederlandse tennis naar 
een hoger plan te tillen. Dit vraagt om een enorme motivatie 
van alle partijen.”

Volgens Siemerink spelen Futures een belangrijke rol in 
het creëren van de topsportcultuur in Nederland. “Futures 
zijn van groot belang in de ontwikkeling van jonge spelers. 
Het spelen van zo’n toernooi is namelijk dé springplank 
naar de top. Door Futures en Challengers in Nederland te 
ondersteunen, bieden we onze talenten de mogelijkheid 
om laagdrempelig en dicht bij huis internationale wedstrijd
ervaring op te doen en belangrijke punten te verdienen voor 
de internationale ranglijst. Ik hoop dat dit jaar wederom 
talenten van eigen bodem de finaledag halen. Dat zou een 
enorme stimulans voor ze zijn.”

SUCCESVOL VOORBEELD

Breda Future+ is de afgelopen vier jaar door de ITF verkozen 
tot beste Future ter wereld. Siemerink: “Dat is zeer verdiend, 
dit toernooi is al jaren het schoolvoorbeeld van een succesvol 
toernooi. De organisatie werkt zeer professioneel. Dit is terug 
te zien in de service die zij de spelers bieden, alles is tot in de 
puntjes verzorgd. Spelers waarderen dat en hierdoor doen er 
ieder jaar spelers uit de hele wereld met veel plezier mee aan 
Breda Future+.” 

‘Breda Future+: het schoolvoorbeeld 
van een succesvol toernooi’

 Jan Siemerink
 Directeur Sportief KNLTB

TENNISRACKETS
VANAF

 KLAAR VOOR DE
DECATHLON JUNI 

TENNISMAAND

DE AFTRAP VAN DE DECATHLON JUNI TENNISMAAND VINDT PLAATS BIJ 
DECATHLON BREDA. GEVESTIGD OP DE BAVELSEPARKLAAN 20 TE BREDA.



Scott Griekspoor schreef vorig jaar het mannen toernooi 
van Breda Future+ op zijn naam. Net hersteld van een 
kaakoperatie reist hij weer volop de wereld rond om zo 
veel mogelijk punten en titels te verzamelen.

We spreken Scott wanneer hij in Qatar is en met zijn broer 
Tallon op het punt staat om weer naar Nederland vliegen. 
Naast Scott en Tallon telt de familie Griekspoor nog een
derde tennisende broer in het profcircuit, Kevin. Een ware 
tennis familie.

Scott gaat in Nederland eerst een paar weken trainen voordat 
hij weer afreist naar het volgende internationale toernooi. Na 
zijn zege in Breda ging het wisselend met de tennisresultaten. 
Twee keer een finale gespeeld in Servië, twee keer verloren 
van dezelfde tegenstander om vervolgens in Oslo twee keer 
achter elkaar een Futures te winnen. Vervolgens naar o.a. 
Tunesië, waarbij hij nog een halve finale haalde. Hij weet wat 
het is om Futures te spelen en kan ze dus goed met elkaar 
vergelijken.

BREDA FUTURE: EEN MOOIE WEEK

Op de vraag hoe het toernooi in Breda is bevallen, antwoordt 
hij: “Breda Future+ kan gerust het beste Futures toernooi van 
de wereld worden genoemd. De entourage en de aankleding 
zijn echt super. Alles is goed verzorgd, er wordt door de 
mensen van de organisatie veel voor je gedaan. Het lijkt veel 
meer op een goede Challenger wat dat betreft. Bovendien is 
Breda een leuke stad, je kunt ’s avonds nog even het centrum 
in en bijvoorbeeld een filmpje pakken. Ik speel ook toernooien 
waarbij ik de hele dag of avond in het hotel hang omdat er 
in de buurt helemaal niets te doen valt.”

KAKEN OP ELKAAR…

Het einde van 2015 stond in het teken van een kaakoperatie 
en dan vooral het herstel daarvan. Het was een pittige 
operatie, waarbij zijn kaken opnieuw aan elkaar gezet zijn. 

Scott hierover: “Als je zo’n zes weken door een rietje moet 
eten, val je hard af en blijft er maar weinig spierkracht over. 
Je leert vast voedsel weer enorm waarderen. Aardappelpuree 
hoeft voor mij voorlopig niet meer…
Intussen ben ik weer volop aan het trainen en spelen en 
begint mijn ranking zich weer te verbeteren. Het winnen van 
het Futures toernooi van Bahrein was weer een goed resultaat 
en een stap in de goede richting.”

DOELSTELLINGEN 2016

Vanaf nu hoopt Scott verder te klimmen naar een plaats 
binnen de top 250 van de wereld. “Ik ben dan niet het grootste 
talent van Nederland, maar ik wil het maximale uit mezelf 
halen binnen de tennissport. Als ik nog wat verder klim, kan 
ik kwalificaties van Grand Slam toernooien gaan spelen, dat 
is wel mijn doel. Afhankelijk van mijn resultaten ga ik in juni 
wellicht naar Wimbledon om daar dan aan het kwalificatie
toernooi deel te nemen. Lukt dat niet dan kom ik graag weer 
naar Breda, dat is me vorig jaar uitstekend bevallen!” 

“ALS IK NIET NAAR
WIMBLEDON GA, MELD IK 

ME WEER BIJ BREDA
FUTURE+ DIT JAAR.”

DE WINNAAR
VAN 2015
Scott Griekspoor 
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ALS ÉÉN TEAM ACHTER DE
SPORTERS MET EEN HANDICAP

In Nederland zijn er 1.7 miljoen mensen 
met een handicap die, om te kunnen 
sporten, extra ondersteuning nodig 
hebben. Sporten is voor hen helaas 
nog steeds niet vanzelfsprekend. Fonds 
Gehandicaptensport zet zich in om 
sport voor iedereen met een handicap 
structureel mogelijk te maken, het 
sportaanbod kwalitatief en kwantitatief 
te verbeteren en meer aandacht te 
vragen voor de gehandicaptensport.  
Zowel top als breedtesport. Dat kunnen 
en doen wij niet alleen. Dat doen wij 
onder meer door samenwerking met de 
sportbonden zoals de KNLTB. Dat begint 
bij het informeren en enthousiasmeren 
van tennisleraren en tennisverenig
ingen. De KNLTB en Fonds Gehandi
captensport willen zo het aanbod van 
aangepaste tennissport stimuleren 
om er op deze wijze voor te zorgen dat 
de tennissport voor mensen met een 
handicap toegankelijker wordt. 

SPORT: GEEN LUXE MAAR
NOODZAAK

Iedereen weet dat regelmatig sporten 
gezond voor je is. Toch zullen weinig 
mensen verschil merken als ze een 
keertje overslaan. Voor mensen met 
een handicap ligt dat anders. Met een 
handicap zijn er in het dagelijkse leven 
juist extra inspanningen vereist om 
dezelfde dingen te kunnen doen als 
mensen zonder handicap. Het doen 
van boodschappen, reizen en uit eten 
gaan, kunnen bijvoorbeeld al de nodige 
drempels opleveren. Regelmatig sporten 
helpt om hier beter mee om te leren 
gaan. Het maakt op een leuke manier 
fysiek en mentaal sterker en geeft 
zelfvertrouwen. Daarom is het belang
rijk dat iedereen met een handicap 
structureel dichtbij huis kan sporten. 
  
START- EN STIMULERINGSSUBSIDIES 
AANGEPAST SPORTEN VOOR LOKALE 
SPORTVERENIGINGEN 

Om als gehandicapte te kunnen sporten 
is niet vanzelfsprekend. Vaak zijn er 
aanpassingen nodig. Aan bijvoorbeeld 
het sport en spelmateriaal of de 
accommodatie. Daarnaast is er vaak 
extra begeleiding en speciaal vervoer 
nodig. Dat kost geld. Veel geld. Daarom 
stelt Fonds Gehandicaptensport start 
en stimuleringssubsidies beschikbaar 
aan (sport)organisaties zonder winst
oogmerk. Voor bijvoorbeeld de bege
leiding en coaching, de opzet van 
innovatieve projecten, de aanschaf van 
sport en spelmateriaal, de financiering 
van sportevenementen en de realisering 
van bouwtechnische aanpassingen aan 

sportaccommodaties. Door het beschik
baar stellen van deze subsidies wil 
Fonds Gehandicaptensport verenigingen 
stimuleren om aangepast sporten aan te 
gaan bieden of dit binnen de vereniging 
verder door te ontwikkelen. Door het 
lokaal ontwikkelen van de gehandicap
tensport zorgen we er uiteindelijk voor 
dat iedereen met een handicap structu
reel dichtbij huis kan sporten. Dat is ons 
doel. Omdat niemand buitenspel mag 
staan! 

Meer informatie over Fonds 
Gehandicaptensport op:

www.fondsgehandicaptensport.nl 

Traditiegetrouw boden we namelijk sinds de 
oprichting van ons evenement elk jaar weer een 
ander goed doel ons podium om zoveel mogelijk 
aandacht te genereren. En uiteraard om fondsen 
te creëren voor een groep mensen voor wie een 
heleboel doodnormale situaties ver buiten hun 
bereik liggen. Van gezondheid tot een veilig school
gebouw, van sporten tot een vervoers middel in 
de bush.

Gelukkig past dit jaar het Fonds Gehandicapten
sport perfect bij onze missie om naast topsport 
ook ons maatschappelijke karakter te tonen aan 
onze bezoeker. Met als thema ‘Celebrate Giving’, 
want het plezier zit ‘m in het geven, nietwaar?

Dit plezier gaan we ongetwijfeld beleven als
we uiteindelijk de opbrengst linea recta mogen 
doneren aan onze eigen Bredase Paragames 
die hier meteen een geweldige bestemming voor 
hebben, namelijk het allereerste gehandicapten
tennistoernooi tijdens hun 2017editie!

Enne… natuurlijk bent u van harte uitgenodigd 
op ons Charity Dinner op zaterdagavond 26 juni! 
Een avond vol entertainment, een hele interes
sante veiling en uiteraard heerlijk dineren met 
vrienden of zakenrelaties. Omarm het Fonds 
Gehandicaptensport en doe een duit in het zakje. 
Alle opbrengsten gedurende onze toernooiweek 
gaan naar dit sportieve, goede doel!

Hoe succesvol Breda Future+ in 2015 
ook is geweest, ergens misten we 
allemaal iets: het goede doel!

We misten iets…

We misten iets...
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Ontdek de
beste Future
ter wereld!



 

Het stapteam
Niet alleen onderling is het gezellig, ook het contact tussen bij
voorbeeld onze meiden van de playersdesk en de jong ens uit de 
chauffeursploeg met de spelers is leuk en levert geregeld een 
kleine rondleiding door de stad op. Spelers die uitgeschakeld zijn 
in het toernooi, blijven graag een dagje langer om nog op stap te 
gaan in het centrum van Breda. Onze vrijwilligers nemen met 
plezier deze ‘taak’ op zich en nemen de tennistalenten mee op 
sleeptouw. Bourgondisch Breda doet het goed bij de internationale 
jonge tennissers. We horen wel steevast de zelfde uitkomst: 
“Ze kunnen beter tennissen dan bier drinken, dat is maar weer 
duidelijk ge worden.” Tja, je kunt niet overal goed in zijn… 

Het mediateam van Breda Future+ bestaat uit een mooie 
mix van allerlei disciplines op het gebied van communi-
catie. Zo vullen we elkaar aan en worden we sterker. 

Zo verzorgt Niek Jan van Madebytops al jaren alle grafische 
vormgeving. Het hele jaar door. Dit magazine is hier een 
goed voorbeeld van. De gehele huisstijl, nieuws brieven, 
posters, bewegwijzering, etc. zijn van zijn hand.

LaBals Communicatie bewaakt het overall communicatieplan 
en is voor het derde jaar betrokken als tekstschrijver. Ook 
Jelle Willers, onze pers- en tekstman is er weer bij.

Vorig jaar mochten we VandePunt Filmproducties aan ons 
mediateam toevoegen. Een zeer welkome aanvulling! Zij 
hebben dagelijks geweldig verslag gedaan van zowel het 
toernooi als ook de vele side events. Zij maakten elke dag 
een uitzending vanaf het park. Het beste nieuwsbericht is 
nog wel dat ook deze editie van Breda Future+ de crew van 
VandePunt Filmproducties weer aanwezig is! 

Het hart van de communicatie wordt gevormd door de 
website, een product van Vuursteen webdevelopers. Op 
bredafuture.nl is ons evenement up-to-date te volgen. 
Alles wat we als mediateam voortbrengen, is via de site 

terug te vinden. Bekijk ook de foto’s van Manon de Koning. 
Zij zal net als voorgaande twee jaar vooral de sfeer rond de 
banen in beeld gaan vangen. De sportfoto’s worden al jaren 
vastgelegd door Peter Schoonen. Hij ligt de hele week langs 
de banen op de loer om de mooiste, dynamische beelden te 
schieten. 

Het online marketing geweld komt dit jaar van Think Online, 
een nieuwe mediapartner, die net als Sport76 (het sport-
marketing- en organisatiebureau van Mike van Velzen) 
en Madebytops in het Blushuis gevestigd is.

Gedurende het toernooi bevindt het mediateam zich in het 
mediahuis en gaan we weer via alle beschikbare kanalen 
tamtam maken. Zodat we Breda Future+ elk jaar weer 
steviger op de kaart zetten en we nóg meer bezoekers naar 
dit geweldige evenement weten te trekken.  

Het mediahuis is te vinden aan het begin van het park naast de 
informatiebalie. Voor tips en meer kun je daar terecht!

HET MEDIATEAM
PRESENTEERT

Zonder vrijwilligers geen Breda Future+, zo simpel is het. 
Wist u dat er zo’n 80 vrijwilligers betrokken zijn bij dit 
evenement? Vele handen maken licht werk, dat geldt ook 
hier maar weer.

U ziet de meeste vrijwilligers vooral hun handen uit de 
mouwen steken gedurende de week, maar ook het hele jaar 
rond wordt er achter de schermen hard gewerkt om er een 
topweek van te kunnen maken.

Zo vragen alle sideevents ruim van te voren om een goede 
organisatie. Verdeeld over de diverse teams worden alle 
onderdelen opgepakt en ingevuld. De Ladiesday, Kids & 
Teensday, het Sportcafé, Businessday, maar ook het onder
houd van de banen, de playersdesk, de ontvangsten, PR en 
promotie, etc.: voor elk onderwerp is een team ingericht. 
We kunnen daarbij al jaren rekenen op een vaste kern, waar 
steeds weer enthousiaste mensen aan worden toegevoegd. 
Zo is de poule aan vrijwilligers gegroeid en heeft Breda Future+ 
de uitvoering en grootte gekregen die het nu heeft. Eén ding 
hebben alle teams met elkaar gemeen: de goede sfeer. Plezier is 
de motor achter het succes en daar zijn we hartstikke trots op!

Voor iedereen die hier aan mee zou willen werken, mail naar: 
marieke@bredafuture.nl. Er is altijd wel ergens een plekje vrij om 

jouw bijdrage te kunnen leveren.

i

i

Vrij veel
vrijwilligers
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Tennis.nl sprak met de 30jarige tennisprof, die er vast van 
overtuigd is terug te keren op zijn niveau (ATP200) en die 
na maandenlange inactiviteit staat te popelen om opnieuw 
in wedstrijdverband uit te komen.

Wanneer ben je precies geblesseerd geraakt en kun 
je iets zeggen over de aard van de blessure?

“Ik ben vorig jaar juli in de Bundesliga geblesseerd geraakt 
tijdens een wedstrijd. Ik gleed de hoek in en mijn been klapte 
ineens naar de grond. Hierdoor scheurde ik mijn kruisband af 
en ook mijn binnenband was deels gescheurd. Mijn meniscus 
en kraakbeen raakten ook beschadigd. Vervolgens ben ik 
diezelfde avond per rolstoel het vliegtuig ingereden en meteen 
die avond zijn foto’s gemaakt.”

Moest er een operatie aan te pas komen?

“Ik ben tien weken later geopereerd, in september. Die knie 
zat vol vocht en de artsen wilden eerst kijken, hoe de banden 
zichzelf herstelden. Een ingreep bleek uiteindelijk toch 
noodzakelijk.”

Heb je intussen de training kunnen hervatten en wat 
is je huidige status?

“Ik heb de laatste maanden erg veel gerevalideerd en oefen
ingen gedaan om kracht terug te krijgen in mijn been. Als je 
vier maanden niet hebt kunnen lopen, verlies je veel kracht 
en die moet ik zien terug te krijgen. Zodra ik weer kon lopen 
ben ik begonnen met tennissen, weliswaar uit stand en heel 
voorzichtig. Op dit moment beweeg ik weer redelijk maar ik 
heb nog even nodig om topfit te worden.”

Je bent 30 jaar. Hoe groot schat je de kans in dat je 
je hoogste ranking van 200 in het enkelspel kunt 
evenaren?

“Ik ben er van overtuigd dat, zodra ik weer fit ben, ik snel 
richting de 200 kan gaan. Qua tennis voorzie ik geen pro
blemen. Mentaal is het een tikkie zwaarder!”

Of ga je je nog meer op de dubbel (met Antal van 
der Duim) richten?

“Vooralsnog heeft de single prioriteit. De dubbel vind ik heel 
leuk om te doen en zal ik blijven doen. Zodra het singelen er 
niet meer in zit zal ik serieus overwegen mij in het dubbelspel 
te specialiseren. Ik houd heel erg van het spelletje en zal 
het zo lang mogelijk blijven doen. Kijk naar Wesley Koolhof 
en Matwé Middelkoop. Het is knap hoe zij aan de weg timme
ren. Bovendien is samen reizen een stuk gezelliger.”

Heb je het gevoel, dat je voor je blessure je beste 
tennis hebt laten zien of zit er in de single nog meer 
in het vat?

“Ik heb altijd het gevoel gehad dat er meer in zit dan dat er 
uit is gekomen. Dat heeft met name met mentale aspecten 
te maken gehad in het verleden. Omgaan met tegenslagen, 
wedstrijdspanning en zo. Aan hard werken heeft het nooit 
gelegen. Ik heb de laatste twee jaar mijn beste tennis gespeeld 
mede door het steeds volwassener worden op de baan en de 
ervaring helpt ook een hoop.”

Wanneer is jouw rentree gepland?

‘Ik hoop in Nederland mijn eerste wedstrijden weer te spelen. 
Dat kan zijn in de eredivisie of in de Nederlandse futures/
challengers.” 

“IK BEN ER VAN OVERTUIGD 
DAT, ZODRA IK WEER FIT BEN, 

IK SNEL RICHTING DE 200 
KAN GAAN.”

HOE GAAT HET TOCH MET…

HET IS AL EEN TIJDJE STIL ROND BOY WESTERHOF. DE NEDERLANDSE SUBTOPPER WAS VAAK TE VINDEN 
AAN DE ZIJDE VAN DUBBELPARTNER ANTAL VAN DER DUIM EN MANIFESTEERDE ZICH OP SINGLEGEBIED 
IN DE CHALLENGERS VERDIENSTELIJK. EEN ZWARE BLESSURE IN JULI VORIG JAAR MAAKTE TENNIS LANGE 
TIJD ONMOGELIJK, MAAR DE GE BOREN DRENT KRABBELT LANGZAAM OVEREIND.

Boy Westerhof
na fysieke malheur

op de weg terug
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Ervaar hoe wij uw tennisvelden bespeelbaar maken
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Matwé won 15 titels in het enkelspel op futureniveau. 
De laatste paar jaar richt hij zich vooral op het dubbelspel. 
Niet onverdienstelijk en dat is een understatement. In 
2015 betrad Middelkoop de mondiale top 100 in het 
dubbelspel met zijn vaste dubbelpartner Wesley Koolhof 
onder meer door maar liefst zeven Challengers te 
winnen. Een jaar later is zijn ranking doorgestegen naar 
de nummer 52, het is hard gegaan. 

TWEEDE TENNISLEVEN

Matwé licht zijn huidige, tweede tenniscarrière toe: “We 
spelen de grote toernooien, het is uitzonderlijk hoe snel het 
is gegaan. Na een paar toernooien vorig jaar zijn Wesley en ik 
bij elkaar gebleven en reizen we intussen de hele wereld rond. 
Ons eerste doel was om top 100 te halen, nu al bijna top 50. 
We moeten onze doelen steeds weer bijstellen. Prima natuur
lijk! En hoe hoger je ranking, hoe makkelijker het leventje 
wordt. Hotel, verblijf, vervoer, alles wordt voor je geregeld. 
Best luxe, daardoor kunnen wij het nog makkelijk een aantal 
jaren volhouden. Je krijgt een soort extra status en dat bevalt 
prima, haha.”

DUBBEL GEVOEL

“Naast het dubbelen wil ik ook nog blijven singelen, dat is 
goed voor mijn spel. In het dubbelspel krijg je minder ballen, 
de punten worden sneller gespeeld. In een singlepartij kun 
je groeien, meer ‘grinden’, zoals ik dat noem. Ik zou daarom 
graag beide doen, maar dat wordt steeds lastiger. Dit heeft 
alles te maken met de nieuwe regels die per 1 januari zijn 
ingegaan. Kon ik voorheen naast het hoofdtoernooi in de 
dubbel me ook inschrijven voor de kwalificaties in de single, 
nu lukt dit haast niet meer. Het schema in de kwalificaties 
is kleiner geworden, van 32 naar 16 en je kunt je niet meer 
zomaar inschrijven. Mijn ranking is nu iets van 600 dus het 
wordt alleen maar lastiger om aan het singelen te blijven. 
Lelijke regel vind ik het, voor mij op een slecht moment in 
mijn carrière. Maar ja, gelukkig gaat het dubbelen boven 
verwachting. Ik klaag verder niet!”

THUISHAVEN BREDA

“Breda Future+ blijft een mooi toernooi in mijn stadje Breda. 
Ik reis op dit moment dusdanig veel dat ik maar weinig thuis 
ben. In een normaal jaar ben ik 40 tot 45 weken onderweg, 
soms kom ik helemaal niet meer thuis. De eerste maanden 

van het jaar was echt druk: Azië, Australië en Amerika. Alleen 
als je een paar keer verliest, krijg je wat meer rust. Zo heeft 
elk nadeel z’n voordeel, om maar even Cruijffiaans uit de 
hoek te komen. Breda is en blijft lekker thuiskomen, een 
superleuke stad. Meedoen aan Breda Future+ zit er hoogst
waarschijnlijk niet in, Wimbledon staat dan op het program
ma en daaraan voorafgaand wellicht het Ricoh Open.”

DE TOEKOMST

“We hebben al twee keer ons doel mogen bijstellen. Het 
volgende zou top 30 in de wereld zijn. Dat is nog een grote 
stap, maar we zijn eager genoeg om hier hard voor te trainen. 
Er valt nog genoeg te verbeteren, dus er zit zeker nog rek in 
ons spel. De toernooien uit de Masterseries zoals Indian Wells, 
Miami en Madrid, hebben nog meer status, dat is goed voor 
onze naamsbekendheid en dus ook voor sponsorships en de 
andere extra’s die erbij komen. In die hogere regionen, kan 
ik dit leven nog heel lang volhouden!” 

“ALS IK IN JUNI IN DE 
BUURT BEN, KOM IK ZEKER 
EVEN LANGS. BREDA IS EN 
BLIJFT MIJN HOMETOWN!”

Het dubbelleven van

Matwé Middelkoop
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Paul Haarhuis
zit liever in de
favorietenrol

De uitschakeling van het Fed Cup-team tegen de Franse 
dames betekende het einde van een waanzinnige reeks. 
Coach Paul Haarhuis had met Kiki Bertens, Richel 
Hoogenkamp, Arantxa Rus en Cindy Burger een team dat 
de ene overwinning op de andere stapelde. En onze 
ambassadeur is er nog lang niet klaar mee!

Ja, het is zuur, maar trots overheerst bij Paul Haarhuis, de coach 
van het Fed Cupteam dat tot Wereldgroep I is gestegen. Na het 
nipte verlies in en tegen Frankrijk is de zegereeks in de halve 
finale gestrand. “Ik ben erg trots op de meiden. We zijn over
klast, de Fransen waren onze meerderen, maar het komt aan 
op centimeters. Dat maakt het verlies zuur.”

VERTROUWEN

Ondanks dat kijkt Haarhuis positief maar realistisch naar de 
toekomst. “We hebben al laten zien dat we in de finale passen 
en de doelstelling is om die te halen. Ik weet niet of we het 
huidige succes kunnen prolongeren, want we zijn nog steeds 
niet de favoriet. Maar als ze alle vier twintig tot vijftig plaatsen 
kunnen stijgen op de wereldranglijst dan kunnen de collectieve 
resultaten alleen maar beter worden. Kiki zet door wat bij de 
Fed Cup is ingezet en ook Cindy, Richel en Arantxa hebben er 
vertrouwen door getankt wat zich nu uitbetaalt in persoonlijke 
successen.”

Nederland gaat volgend jaar meteen in de kwartfinale spelen 
en speelt dan thuis tegen de VS. Bij de andere tegenstanders 
WitRusland, Zwitserland en Spanje is de plaats nog niet 
bekend. “Dat zijn allemaal sterke landen”, vertelt de coach. 
“En ondanks dat we in de underdogpositie zitten, zou ik liever 
de favorietenrol hebben. Nu speelt iedereen nog steeds liever 
tegen ons als ze de keus hebben.”

NOG LANG NIET KLAAR

Met al de aaneengeregen successen van de Fed Cupdames 
steeg ook de aandacht voor de sport. “Dat mag natuurlijk altijd 
meer zijn, maar dankzij deze waanzinnige successen is het 
mooi om tennis zo positief onder de aandacht te brengen. 
Hopelijk gaat de jeugd er naar kijken met de gedachte ‘shit, 
dat wil ik ook!”

Dat de jeugd belangrijk is voor de Grand Slamwinnaar, blijkt 
ook uit zijn motivatie. “Ik heb het sowieso ontzettend naar mijn 
zin in het team, het is echt superleuk. Het succes dat we gehad 
hebben is ongelooflijk en we hebben een fantastische rit gehad. 
Als het aan mij ligt, blijf ik er nog wel even bij.” Die hoop is 
natuurlijk wederzijds zodat Haarhuis de dames tot nog grotere 
hoogten kan laten stijgen. 

Verkoop | Verhuur | Service | Opleiding

MK2 Audiovisueel is een onafhankelijke partner als het 
gaat om AV/ICT oplossingen. Vanuit 5 vestigingen in 
Nederland bieden onze gedreven vakmensen voor 
ieder AV-vraagstuk een passende oplossing. Of het nu 
gaat om integratie van AV/ICT-oplossingen in 
complete gebouwen, het faciliteren van een groot 
evenement of het plaatsen van een videowall: bij MK2 
bebent u natuurlijk aan het juist adres. 

Wij staan u bij met een passend advies, een opleiding 
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VIER OP EEN RIJ
DE FUTURES VAN NEDERLAND

In Nederland worden vier Futures op rij georganiseerd. 
Ze volgen elkaar naadloos op. De reeks begint op 11 juni 
in Alkmaar om vervolgens via Breda en Middelburg te 
eindigen in Amstelveen. De laatste speeldag is daar 
op 10 juli. We zetten de vier toernooien op een rij. 

Bron: KNLTB

 FUTURE ALKMAAR 11 –  19 JUNI

Voor de negentiende keer wordt dit Future tennistoernooi in 
Alkmaar op de gravelbanen van TV de Hout georganiseerd. 
Onder leiding van toernooidirecteur Ronald van der Horst 
en zijn team komen zowel de dames ($10.000) als heren 
($10.000) in actie. Op 11, 12 en 13 juni zijn de kwalificatie-
partijen, vanaf maandag 13 juni worden ook de partijen in 
het hoofdtoernooi verspeeld.

In 2015 ging de eindzege bij de mannen dubbel naar Romano 
Frantzen en zijn Ierse dubbelspelpartner Sam Berry. Op de 
erelijst staan ook namen als Marcos Baghdatis, Thiemo de 
Bakker, Igor Sijsling en Richel Hogenkamp.

 FUTURE BREDA 18 –  26 JUNI

Voor het vierde jaar op rij beoordeeld als beste Future van 
de wereld. Ook dit jaar wordt het negende Future tennis-
toernooi in Breda op de gravelbanen van BLTV Breda 
ge organiseerd.

Onder leiding van toernooidirecteuren Mike van Velzen 
en Christel de Baat en hun team komen zowel de dames 
($10.000) als heren ($25.000+H) in actie. De +H status brengt 
meer te verdienen ATP-punten met zich mee en waarborgt 
een deelname van een hoger geklasseerd spelersveld. 
Op 18, 19 en 20 juni zijn de kwalificatiepartijen, vanaf 
maandag 20 juni worden ook de partijen in het hoofdtoer-
nooi verspeeld. In 2015 ging de eindzege bij de mannen 
naar Scott Griekspoor.

 FUTURE MIDDELBURG 25 JUNI –  3 JULI

Voor de zevende keer wordt dit Future tennistoernooi 
in Middelburg op de gravelbanen van MLTC Middelburg 
ge organiseerd.

Zowel de dames ($25.000) als heren ($10.000) in actie. 
Op 25 en 26 juni zijn de kwalificatiepartijen, vanaf maandag 
27 juni worden de partijen in het hoofdtoernooi verspeeld.
In 2015 ging de eindzege bij de mannen naar Jesse Huta 
Galung en bij de dames naar Quirine Lemoine. Ook in het 
dubbelspel behaalde zij de eerste plaats samen met Lesley 
Kerkhove.

Dit toernooi wordt gecombineerd met een internationaal 
outdoor rolstoeltoernooi (ITF Future Series). Welzorg is de 
trotse naamdrager van dit rolstoeltoernooi.  

 FUTURE AMSTELVEEN 2 –  10 JULI

Ook dit jaar wordt het Future tennistoernooi in Amstelveen 
op de gravelbanen van Sportpark de Kegel georganiseerd.
Onder leiding van toernooidirecteur Frans Poel en zijn team 
komen zowel de dames ($10.000) als heren ($25.000) in actie. 
Op 2, 3 en 4 juli zijn de kwalificatiepartijen, vanaf maandag 
4 juli worden ook de partijen in het hoofdtoernooi verspeeld.
In 2015 ging de eindzege bij de dames naar Bibiane Weijers. 
In het dubbelspel behaalde Rosalie van der Hoek en Janneke 
Wikkerink de eerste plaats. 
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MK2 Audiovisueel is een onafhankelijke partner als het 
gaat om AV/ICT oplossingen. Vanuit 5 vestigingen in 
Nederland bieden onze gedreven vakmensen voor 
ieder AV-vraagstuk een passende oplossing. Of het nu 
gaat om integratie van AV/ICT-oplossingen in 
complete gebouwen, het faciliteren van een groot 
evenement of het plaatsen van een videowall: bij MK2 
bebent u natuurlijk aan het juist adres. 

Wij staan u bij met een passend advies, een opleiding 
op maat en denken proactief met u mee. Van 
geluidsinstallaties tot LCD schermen, projectie en live 
registratie tot webcasting, narrowcasting en 
videoconferentie voor zowel aanschaf als verhuur. 

We combineren uitgebreide kennis van 
de nieuwste technologieën met 
creativiteit en creëren zo innovatieve 
oplossingen op maat.
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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, 
INTERNATIONALE TENNISTOERNOOI.

VRIENDEN ONDER ELKAAR

Tijdens de speciaal voor onze vrienden georganiseerde 
Sunday Brunch op de finaledag (26 juni) kunt u nieuwe 
contacten opdoen. Zo ontmoet u elkaar en kijkt u tegelijker
tijd naar toptennis in een ongedwongen, ontspannen sfeer. 
Tijd om kennis te maken dus!

VRIENDENDIENST

Als BFF maakt u toptennis mogelijk en draagt u bij aan het 
totale evenement. Als tegenprestatie bent u met een relatie 
van harte welkom op de Sunday Brunch op de finaledag. 
Daarnaast kunt u samen met een vriend of relatie onder het 

genot van een hapje en een drankje vanaf het vipterras 
genieten van toptennis. U wordt apart vermeld op 
de vrienden pagina van onze website en op de zuil nabij het 
Center Court. Als BFF hebben we voor u ook nog eens een 
aantal exclusieve aanbiedingen waar u gedurende het jaar 
gebruik van kunt maken en zien we u graag twee keer per
jaar op een netwerkbijeenkomst.

AANMELDEN
Aanmelden als BFF kunt u eenvoudig doen door uw  
ge gevens te mailen naar annelies@bredafuture.nl. 
De kosten bedragen € 500, excl. BTW. Voor meer informatie 
of aan vullende wensen kunt u contact opnemen met 
Annelies Kerckhoffs (06 21 68 21 49) of kijk op de website:
www.bredafuture.nl onder het kopje ‘Sponsoring’.

www.bredafuture.nl
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Wat ons beweegt
Vitasports leeft voor de sport. Optimaal kunnen bewegen, daar 

gaan we voor! Onze pijlers zijn: Fysiotherapie en Tennis. In de 

praktijk voor fysiotherapie kun je terecht voor alle bewegings-

gerelateerde (sport)blessures en orthopedische revalidatie. 

Onze tennisschool  verzorgt clubtrainingen én is initiatiefnemer 

van het Performance Center: een persoonlijke trainingsaanpak 

voor jong tennistalent. Waar we zowel fysiek begeleiden als 

extra tennistrainingen bieden. Komen onze beide passies weer 

mooi samen.

www.vitasports.nl

Dankzij een wildcard bij Breda Future+ 
ging Oskar Vos twee jaar geleden als 
ballenjongen naar Rotterdam. Daar 
mocht hij op de baan van het ABNAMRO 
World Tennis Tournament de ballen 
voor de groten der aarde aangooien. 
“Maar fouten maken mag hoor.”

Toen Oskar Vos (15) zich twee jaar ge
leden opgaf als ballenjongen bij Breda 
Future+, had hij vooraf nooit gedacht 
dat hij uiteindelijk in Rotterdam terecht 
zou komen bij het ABNAMRO World 
Tennis Tournament. Wat begon met een 
straffe training onder leiding van Desid 
Hoogd en Gila Langen en een hoop 
wedstrijden op het gravel in Breda, 
mondde uiteindelijk uit in die wildcard. 
“Dat was erg spannend, de eerste keer”, 
haalt Oskar uit zijn geheugen omhoog. 
“Ik heb toen vooral gekeken naar hoe 
het allemaal precies moet, ik dacht 
namelijk dat alles perfect moest.”  

Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, 
afge lopen jaar werd hij namelijk 
opnieuw gevraagd als ballenjongen.

OUDE ROT IN HET VAK

Gila is degene die het in Rotterdam 
allemaal regelt en was klaarblijkelijk 
van Oskars talent gecharmeerd. “De 
tweede keer dacht ik dat ik moest 
presteren, maar het bleek allemaal 
makkelijker te gaan”, vertelt de ballen
jongen. “Daarom kon ik er ook meer van 
genieten. Als voorbereiding had ik nog 
even alle spelregels doorgenomen, maar 
omdat ik zelf ook tennis was dat niet 
heel lastig. Tijdens de training wordt je 
namelijk geleerd hoe je een bal moet 
aangooien en wat wel en niet mag, 
maar het belangrijkste is dat je de 
score bijhoudt en de spelregels kent.”
Omdat Oskar een veteraan genoemd 
kan worden, kon hij ook makkelijker 

in de favoriete hoek van veel ballenkids 
gaan staan. “De HHhoek ja, de hand
doekhoek. Hier houdt een speler zijn 
handdoek die je hem dan op tijd moet 
geven. Hier heb je ook de meeste kans 
dat je op tv verschijnt”, vertelt Oskar 
trots. “Zo heb ik in die hoek bijvoorbeeld 
al naast Stanislas Wawrinka gestaan, 
de broertjes Murray, supertalent Borna 
Coric en Gilles Müller. Supercool was 
dat.” Zelf ziet hij zich graag nog wel 
terug op het ABNAMRO WTT:
“Misschien niet als ballenjongen, 
vanwege mijn leeftijd, maar misschien 
als hulpje van Desid of bij het toernooi 
zelf. Helemaal tof zou het zijn als ik er 
zelf kan spelen.” Maar de keus tussen 
tennis en zijn andere sport, hockey, laat 
hem toch meer naar die laatste hangen. 
Toch sluit hij niets uit, je weet immers 
nooit wat er kan gebeuren in de sport. 

“IEDEREEN WIL IN
DE HANDDOEKHOEK 

STAAN”
Oskar Vos over zijn avonturen 

als ballenjongen bij het ABNAMRO WTT

Gezocht
Alle enthousiaste, sportieve kinderen in 
de leeftijd van 10 t/m 15 jaar uit Breda 
en omstreken mogen zich aanmelden 
als ballenkind. Je moet natuurlijk wel 
gek zijn van tennis én heel veel zin 
hebben om tussen alle (internationale) 
tennistoppers op de baan te staan! 
In het weekend van 11 en 12 en van 
18 en 19 juni gaan we je onder deskun
dige begeleiding alle kneepjes van het 
‘ballenkidsvak’ leren. Tijdens de 

wedstrijden in het finaleweekend kun je 
deze lessen in de praktijk brengen. Het 
is zélfs zo dat je kans maakt om, net 
als Oskar hierboven of Anne en Merlijn 
vorig jaar, een wildcard te krijgen om als 
ballenkind in actie te komen tijdens het 
ABN AMRO World Tennis Tournament in 
Rotterdam.

Ga dus snel naar www.bredafuture.nl 
en meld je aan!

BALLENKINDEREN VOOR BREDA FUTURE+ 2016
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De commissie Breedtesport van Breda 
Future+ heeft zich ten doel gesteld 
om een aantal leuke, spannende en 
uitdagende events te organiseren ter 
kennismaking en vooral ter promotie 
van de tennissport. Bij Breda Future+ 
kun je op allerlei manieren kennis 
maken met deze fantastische sport. 
Kom dus niet alleen kijken naar het 
internationale tennistoernooi, maar 
doe mee!

Zo zal de maand juni in Breda voor de 
jeugd volledig in het teken staan van 
tennis. In diverse wijken en op een 
aantal basisscholen in de stad zullen 
gedurende de hele maand tennisclinics 
worden aangeboden, verzorgd door de 
buurtsportcoaches van Breda Actief en 
trainers van de Bredase tennisverenig
ingen. De ‘Decathlon tennismaand’ 
wordt afgesloten met een jaarlijks 
terugkerend succesevent op woensdag: 
de Kidsday. Dit jaar zelfs nog breder 
opgezet als Kids & Teensday.

In de ochtend zal een aantal basis
scholen op bezoek komen en een 
spellencircuit afleggen. In de middag is 
vanaf 13.30 uur vrije inloop om gratis 
te komen tennissen, te spelen en vooral 

plezier met elkaar te maken. Dit alles 
wordt georganiseerd in samenwerking 
met LGEvents, KNLTB, Breda Actief, 
JOGG, Fonds Gehandicapten Sport en 
Decathlon.

Álle jeugd uit Breda en omstreken is 
van harte uitgenodigd aan te sluiten 
en kennis te komen maken met tennis.
We denken daarbij niet alleen aan de 
allerjongsten, maar ook aan de jeugd 
in de leeftijdscategorie 11 t/m 17 jaar. 
Speciaal voor hen zullen dit jaar op 
aparte banen extra activiteiten worden 
aangeboden. Een geweldige happening 
op het center court zal deze feestelijke, 
unieke dag afsluiten. Een dag om niet 
te missen!

Op zondag 26 juni zal de Tenniskids
World Tour in Rood, dé KNLTB tennis
competitie voor de allerjongsten, 
neerstrijken bij Breda Future+. In de 
vroege ochtend van de finaledag zullen 
maar liefst 30 (!) tennisveldjes uitgezet 
worden waarop zo’n 150 kinderen 
zullen laten zien wat zij allemaal al 
kunnen met racket en bal. Winnen staat 
niet voorop, maar plezier en enthousi
asme zullen zeker worden beloond!  

Kids & Teensday
Ready 4 the Future
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Een aandeel in elkaar

Uw vermogen is meer dan een hoeveelheid geld. Het is de weerslag van uw persoonlijke geschiedenis. 

Wat u met uw vermogen voor ogen heeft, is puur persoonlijk. Het gaat over het realiseren van uw 

wensen en doelen. Vermogensmanagement zorgt voor rust en gemak en biedt u toegang tot een team 

van specialisten en een breed palet aan oplossingen en diensten die aansluiten op uw specifieke vermo-

gensvraagstukken. Uw vermogensplan staat centraal. Bent u benieuwd naar onze dienstverlening? Het 

team Vermogensmanagement staat voor u klaar en is bereikbaar op nummer (076) 530 87 57, via e-mail 

vermogensmanagement@breda.rabobank.nl of direct via het mobiele nummer welke u treft op LinkedIn.

Vermogens-
management

Game, set en 
match

Het team Vermogensmanagement: (v.l.n.r) Johan Vissers, Elma den Ouden, Menno Blommers, 
Othilde Opraus en commercieel directeur Peter van der Schans
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Meer informatie: www.bredafuture.nl | mail@bredafuture.nl

Hoofdsponsors
We koesteren onze bestaande sponsors en verwelkomen nieuwe van harte!

Juni is een fantastische tennismaand. De finale van 
Roland Garros, het Ricoh Open in Rosmalen, de start van 
Wimbledon en natuurlijk Breda Future+. De meeste ogen 
zijn vanzelfsprekend gericht op de Grand Slams in Parijs 
en Londen, maar Breda Future+ neemt ook een belang-
rijke plaats in op de tenniskalender.

In de categorie spelers die de wereldranglijst willen beklimmen zijn de 
25.000 en 10.000 dollartoernooien als in Breda van groot belang. Winnares 
van vorig jaar, Jesika Maleckova, zette grote stappen voorwaarts na de winst 
hier in Brabant. De 21jarige Tsjechische klom vorig jaar meer dan honderd 
plaatsen en is momenteel de nummer 220 van de WTAlijst. 

Onze landgenoot Scott Griekspoor die de Breda Future+titel vorig jaar wist 
te veroveren en vervolgens een mooie serie neerzette, is ondertussen opge
klommen naar plek 318 op de ATPranking. De hoofdprijs in Breda betekende 
naast de welkome punten voor de ranglijst ook het gewenste vertrouwen.
Het is ook daarom dat dit soort toernooien een belangrijke functie hebben 
binnen het tenniscircuit. Wereldtoppers als Roger Federer, Novak Djokovic of 
Rafael Nadal herinneren zich namelijk allemaal nog goed waar zij hun eerste 
toernooititel pakten. Dat is iets unieks en memorabel. 

Onthoud daarom de namen die u als toeschouwer op het Center Court in 
actie ziet. Schrijf het eventueel op of bewaar het speelschema ergens in de 
kast. Over een aantal jaar kunt u dan misschien zeggen: “Die toptienspeler 
heb ik vier jaar geleden zien spelen in Breda. Ik zag meteen dat dit een heel 
grote speler zou worden.” Dat doet het altijd goed onder tennisvrienden in 
het clubhuis.

Ik wens u veel tennisplezier, zowel op de tribune bij Breda Future+ als zelf 
op de baan!

Sportieve groeten,

Steffan Kok
Uitgever - Hoofdredacteur TENNiS.nl Magazine & Online

Belangrijke plaats
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