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2014: tennisliefhebbers uit de hele omgeving, gasten 
van de diverse  ontvangsten en ook nieuwe sponsors 
en vrienden van het toernooi keken hun ogen uit. 
Gelokt door alle promotieactiviteiten in de stad moch-
ten we dit jaar wederom meer bezoekers ontvangen. 
Dit alles met medewerking van de gemeente Breda 
en Breda Actief en optimaal ondersteund door ons 
mediateam. Terwijl onze vrijwilligers het draaiboek 
volgden en er toptennis gespeeld werd op de parken 
van BLTV, TC Breda en TV Markant, werden er al 
plannen gesmeed om Breda Future+ nog prominenter 
op de kaart te krijgen in Breda en omstreken. Een 
fantastisch gevoel van erkenning en dankbaarheid! 

Ook de beoordeling van de International Tennis Federation 
loog er niet om: Breda Future+ is voor het derde jaar op rij 
het beste Futurestoernooi ter wereld en evenaart het niveau 
van een sterke Challenger! Dit heeft uiteraard bijgedragen 
aan de verder stijgende bekendheid van ons toernooi.

De sterkte van het deelnemersveld bewijst een groeiende 
interesse van spelers en speelsters over de hele wereld uit 
de top 200. De dubbelgrote kwalificatierondes – uniek in 
de wereld – zorgen ervoor dat meer (vooral ook nationaal) 
talent een kans krijgt te starten op Breda Future+.

Ook ons maatschappelijk betrokken profiel versterkt zich. 
Naast het succesvolle ‘maak kennis met tennis’– project voor 
kinderen op een aantal scholen, het teamtennis – en studen-
tentennistoernooi, organiseren we dit jaar voor de tweede 
keer de ‘juni tennismaand’ voor alle kinderen uit de stad.

Een prominentere plaats die er niet zou zijn geweest zonder 
de speciale band met onze sponsors, vrienden en vooral ook 
vrijwilligers. 

Wij hebben er allemaal heel veel zin in en hopen weer op 
een fantastische week. 

Graag tot ziens bij Breda Future+ 

Marvin Smart en Christel de Baat
Toernooidirectie
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ITF MENS CIRCUIT $ 15.000,- + H
Deelnemers, ATP-punten

Enkelspel Schema 32 Dubbelspel* Schema 16

Resultaat  ATP-punten Prijzengeld ATP-punten Prijzengeld

Winnaar 35 $ 2.160,- 35 $ 930,-

Finalist 20 $ 1.272,- 20 $ 540,-

Halve finale 10 $ 753,- 10 $ 324,-

Kwartfinale 4 $ 438,- 0 $ 192,-

Laatste 16 1 $ 258,- 0 $ 108,-

Laatste 32 0 $ 156,- n.v.t.

Totaal $ 11.250,- $ 3.750,-

ITF WOMEN’S CIRCUIT $ 15.000,-
Deelnemers, WTA-punten

Enkelspel Schema 32 Dubbelspel* Schema 16

Resultaat  WTA-punten Prijzengeld WTA-punten Prijzengeld

Winnaar 25 $ 2.352,- 25 $ 955,-

Finalist 15 $ 1.470,- 15 $ 515,-

Halve finale 9 $ 734,- 9 $ 294,-

Kwartfinale 5 $ 367,- 1 $ 147,-

Laatste 16 1 $ 294,- 0 $ 74,-

Laatste 32 0 $ 147,- n.v.t.

Totaal $ 11.462,- $ 3.238,-

* per koppel

KWALIFICATIES
HOOFDTOERNOOI,
ENKELSPEL
EN DUBBELSPEL

Enkelspel; Dames en Heren

Het kwalificatieschema biedt ruimte 
aan 64 deelnemers, bestaande uit de 
56 sterkste spelers aangevuld met 
8 Wildcard-spelers. Vanuit het kwalifi-
catieschema 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 
kwali ficatietoernooi.

Dubbelspel; Dames en 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 
beschik king gesteld.

De nummers 1 van de wereld
per 1 mei 2015

ATP Singles: Novak Djokovic   
13.845 ATP-punten
ATP Dubbels: Bob & Mike Bryan   
11.670 ATP-punten
WTA Singles: Serena Williams  
9.9981 WTA-punten
WTA Dubbels: Sania Mirza  
7.660 WTA-punten

De nummers 1 van Nederland
per 1 mei 2015

ATP Singles: Robin Haase (ATP 101) 
532 ATP-punten
ATP Dubbels: Jean Julien Rojer (ATP 11) 
4.750 ATP-punten
WTA Singles: Kiki Bertens (WTA 85) 
669 WTA-punten
WTA Dubbels: Michaella Krajicek (WTA 24) 
3.135 WTA-punten



Weekprogramma 
BREDA FUTURE+ 2015

Finaleweekend

Halve finales dames- en herentoernooi
Finales dames- en herendubbels

De halve finales van het hoofdtoernooi worden vandaag 
gespeeld, net als de finales in het dubbelspel.
Vandaag wordt ook het grootste jeugdtoernooi ter wereld 
gespeeld: OUATT. 

Voor alle kinderen is er de Tennisplaza.

ZA 27 JUNI

Eerste ronde van het hoofdtoernooi dames 

Deze avond worden onze sponsoren in het zonnetje gezet 
met de sponsorbijeenkomst en ontvangen we netwerkclub 
De Maatschappij

DI 23 JUNI

Kwalificaties heren $15.000,- + H

10.00–12.00 uur: Selectie voor de ballenkids

20 JUNIZA

Kwalificaties dames $ 15.000,- en heren 
$15.000,- + H

10.00–12.00 uur: Selectie voor de ballenkids
12.00 uur: Loting voor het hoofdtoernooi

ZO 21 JUNI

Eerste en tweede ronde van het hoofdtoernooi 
Heren en Dames
Start van de Herendubbels

Samen met de Kidsclub van NAC, Breda Actief en LG Events 
organiseren we de Kidsday. ’s Ochtends (9.00–12.00 uur) 
doen de basisschoolleerlingen uit Breda en omstreken mee 
aan verschillende clinics en kunnen ze spelers aanmoedigen.

’s Middags (13.00–17.00 uur) kan iedereen tot en met 
achttien jaar die een unieke tennismiddag wil meemaken, 
meedoen aan clinics en een heuse persconferentie!

WO 24 JUNI

Tweede ronde van het hoofdtoernooi

De Bredase Davis Cup begint vandaag: de Team Tennis Trophy. 
Tennisteams uit de regio strijden om de felbegeerde trofee en 
de titel van Team Tennis Champion.

Ook de vrouwen verliezen we niet uit het oog. Die leggen 
we daarom graag in de watten tijdens de Ladiesday: drankjes, 
hapjes, een women-only diner en natuurlijk toptennis!

DO 25 JUNI

Verdere kwalificaties en start van de eerste ronde 
van het hoofdtoernooi heren

KNLTB bijeenkomst voor clubbestuurders 
“De KNLTB in beweging”

MA 22 JUNI

Start kwartfinales en halve finales dubbel

Breda Future+ café

VR 26 JUNI Finaleweekend

Finale Dames $ 15.000,- & Heren $ 15.000,- +H

De laatste dag van Breda Future+ wordt natuurlijk afgesloten 
met de finales van het heren- en damesenkelspel, die van de 
Team Tennis Trophy en van het OUATT-toernooi. Spektakel 
gegarandeerd!

BFF’s genieten deze dag van een Sunday Brunch en natuurlijk 
toptennis vanaf het VIP-terras.

ZO 28 JUNI
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Met het Fed Cupteam in de hoogste klasse en veel 
jonge Nederlandse tennissers op weg naar de top, 
zitten we als tennisland in de lift. Daar komt een 
hoop bij kijken, zo ook het niveau van de toernooien. 
Erik Poel, algemeen directeur van de KNLTB, legt 
uit hoe de Futurestoernooien bijdragen aan het 
Nederlandse tennis.

Poel maakt zich over het algemeen niet druk over de 
kwaliteit van de tennissers. “Er zijn op dit moment veel 
spelers die op hoog niveau spelen tijdens Futures, maar ook 
op andere toernooien. Zowel nationaal als internationaal 
lopen er veel talenten rond die in de toekomst de top zouden 
kunnen bereiken en de nieuwe Roger Federer of Serena 
Williams kunnen worden.”

Een groot deel van die toekomstige toppers gebruikt die 
Futurestoernooien als opstap naar meer. “Daarom is het 
belangrijk dat die in Nederland worden georganiseerd”, 
beargumenteert hij. “Dat is vaak de springplank voor talen-
ten om stappen te zetten richting de top. De organisatie 
ervan in Nederland zorgt ervoor dat Nederlandse beloftes 
veel internationale wedstrijden op topniveau spelen, inter-
nationale wedstrijdervaring opdoen en punten kunnen 
binnenhalen voor de wereldranglijst, dicht bij huis.”

MONDIALE TOP TIEN
Volgens de algemeen directeur dragen de Futures bij aan 
de ontwikkeling van de spelers, waardoor ze zich kunnen 
meten met andere talenten. “Dankzij deze toernooien 

kunnen zij een plek verwerven in het mondiale tennis. 
Het organiseren van deze Futurestoernooien in Nederland 
draagt bij aan de KNLTB-ambitie om structureel tot de top 
tien tennislanden ter wereld te behoren.”

Deze ambitie is niet uit de lucht gegrepen. “De Nederlandse 
Futures kenmerken zich door hun professionele organisatie 
en hoge kwaliteitsniveau. Dit wordt versterkt door de 
persoonlijke band met de spelers, de sfeer en service en de 
nevenactiviteiten die worden georganiseerd. Hierdoor doen 
er ieder jaar spelers uit de hele wereld met veel plezier mee 
aan Nederlandse toernooien. Breda Future+ is daar een 
perfect voorbeeld van.”

GROEI
Ondanks de vele pluspunten, is er natuurlijk altijd ruimte 
voor verbetering. Die zit hem vooral in het aantrekken van 
publiek en publiciteit. “Een mogelijkheid om meer bekend-
heid te creëren is het uitbrengen van een magazine, zoals 
jullie dat ook dit jaar weer in samenwerking met Tennis.nl 
doen. Ook voor de andere Futurestoernooien zou dit een 
goede optie zijn om meer publiek, pers en sponsoren aan 
te trekken. Maar, we zijn op de goede weg.”

‘Nederland blinkt uit door          
                    organisatie en kwaliteit’

‘Breda Future+ is daar een perfect voorbeeld van’

• Erik Poel, algemeen directeur KNLTB

8

West-Brabant blijkt een bron van 
jonge talenten. Omdat de huidige 
toppers van hot naar her vliegen 
voor trainingen en toernooien, 
wisten wij via Whatsapp één van 
die talenten te spreken.

Donnaroza Gouvernante, 15 jaar
WTA 1314, Breda

BF+, 13:21: Hoi Donnaroza! We weten 
niet of je nu aan het trainen bent of iets 
dergelijks, maar hierbij vast de eerste 
vraag: hoe gaat het met je carrière?

Donnaroza, 13:34: Hoi! De laatste tijd 
sta ik eigenlijk wel goed te spelen. Ik 
ben namelijk tweede geworden op het 
Nederlands Kampioenschap en dat 
heeft me wel veel vertrouwen gegeven. 
Sindsdien heb ik geen singlepartij meer 
verloren! Het binnenseizoen is net afge-
lopen, maar ik ben nu al weer een paar 
weken buiten aan het trainen. Daarbij is 
de competitie ook weer begonnen, waar-

bij ik speel bij het seniorenteam tweede 
klasse gemengd op zondag bij de 
Lobbelaer. Als dat is afgelopen, begin-
nen de toernooien eigenlijk weer, maar 
ik weet nog niet precies wat ik van de 
zomer ga spelen. En voor de rest ben
ik gewoon lekker mijn spel aan het 
ontwikkelen.

BF+, 13:37: Dat klinkt ambitieus! Wat 
is je doel voor dit jaar dan, wat wil je 
bereiken?

Donnaroza, 13:46: Mijn doel is om de 
top achthonderd bij de ITF junioren 
te halen en in de top honderd bij de 
senioren in Nederland te komen.

BF+, 13:48: En dat is haalbaar denk je?

Donnaroza, 13:57: Jaa! Ten eerste werk 
ik er hard voor om mijn doel te bereiken 
en ten tweede door mijn spel. Ik speel 
goed gevarieerd waardoor ik het de 
meeste meiden erg lastig kan maken.

BF+, 14:00: Klinkt als een sterke tactiek!
BF+, 14:01: Alvast een beetje vooruit-
kijkend: wanneer kunnen we jou op 
Breda Future+ verwachten?

Donnaroza, 14:03: Nou, ik ga me dit jaar 
al inschrijven bij jullie. Ik hoop dat ik 
door middel van een wildcard kan mee-
doen in de kwalificaties en lukt dat dit 
jaar niet, dan wil ik het sowieso volgend 
jaar!

BF+, 14:05: Oké! Dus we kunnen jou 
binnenkort met onze beker zien staan?;)

Donnaroza, 14:15: Jaa, dat zou zomaar 
kunnen, haha!

BF+, 14:16: Haha, zullen we een deal 
sluiten dan? Binnen nu en, zeg, vier jaar 
heb jij Breda Future+ gewonnen?

Donnaroza, 14:18: Jaa, dat is afgespro-
ken, ik zal vast een mooi plaatsje reser-
veren voor die beker!

DONNAROZA
GOUVERNANTE

TALENT
IN DE REGIO

Check www.bredafuture.nl voor meer interviews met talenten uit de regio
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STÉPHANIE KUIPER
Ik vind het leuk om BFF te zijn, omdat 
daarmee zichtbaar wordt dat ik Breda 
Future+ een warm hart toedraag. En 
voor mijn werkzaamheden als sport-
psycholoog is het een handige manier 
om mijn netwerk verder uit te breiden. 
Ik vond de Team Tennis Trophy een 
leuk side-event en de foto’s die ik 
daarvan gemaakt heb, heb ik (uiteraard 
met toestemming!) in mijn praktijk 
kunnen gebruiken. Ik ben bijna iedere 
dag gaan kijken. Nu deed ik dat toch al 
wel maar dat extraatje, de brunch op 
zondag samen met mijn vriend Tim 
was erg leuk vorig jaar! En oja, de 
relatieborrel in november sprak mij 
aan, dan zie je elkaar ook nog een keer 

door het jaar heen. Het idee voor 
testjementale conditie.nl is daar 
ontstaan. 

PETER VAN DE POEL
Breda Future+ is het toernooi in de 
regio. Het is de ideale manier om 
zakelijk, sportief en plezier met elkaar 
te mengen. Zo in de zon op het terras 
voer je in een ontspannen setting 
waardevolle en leuke gesprekken. 
De professionele uitstraling maakt dat 
we graag BFF zijn van dit evenement.

MARLIES MAASDAM
Als vriend van Breda Future+ ben ik 
betrokken bij de promotie van de 
tennissport op een evenement dat heel 

professioneel gerund wordt. Een 
laagdrempelige ontmoetingsplek, waar 
ik graag vriendinnen én zakenrelaties 
mee naar toe neem. De unieke context 
is relaxed en inspirerend. Ik ben heel 
enthousiast over de Sunday brunch, 
omdat het een hele leuke manier is 
om met anderen in contact te komen. 
Ik merk aan mezelf dat ik heel enthou-
siast ben als ik het met anderen over 
Breda Future+ heb en probeer ook vaak 
diegene geïnteresseerd te krijgen voor 
dit prachtige evenement.

Ook BFF worden? Lees meer daarover
op pagina 32 van dit magazine.

 

Hoe belangrijk is Breda Future+ voor Breda? 

Breda Future+ is een geweldig topsportevenement. Als 
wethouder Sport ben ik er dan ook trots op een evenement 
van deze klasse binnen onze gemeentegrenzen te hebben. 
Het niveau waarop tijdens Breda Future+ wordt gespeeld 
is niet alleen een genot om naar te kijken, het effect van 
topsport is vele malen groter dan dat. Topsporters zijn een 
voorbeeld voor velen, en vaak in het bijzonder voor de jeugd. 
Ik hoop dan ook dat de prestaties die tijdens Breda Future+ 
worden geleverd, vele Bredanaars trekt om een kijkje te 
komen nemen tijdens het toernooi maar ook dat het tennis 
mensen motiveert om eens een balletje te gaan slaan.

Daardoor wordt een impuls gegeven aan breedtesport en dat 
maakt de cirkel rond. Top- en breedtesport versterken elkaar 
en dat is waar we als gemeente voor gaan. Samen sporten 
is leuk om te doen, het geeft energie. Net als samen kijken 
naar sport, waarbij gebroederlijk wordt aangemoedigd, 
gejuicht, genoten, maar soms ook gezamenlijk mindere 
tijden worden beleefd. Breda zet in op deze verbindende 
kracht van sport. Breda Future+ is een internationaal 
evenement  van bijzondere allure en daarmee zet het Breda 
op de kaart. 

Hoe zou u het karakter van Breda Future+
willen omschrijven? 

Wat ik bijzonder mooi vind aan het evenement – en daar wil 
ik richting de organisatie veel waardering voor uitspreken – 
is de aandacht voor het maatschappelijke effect van een 
dergelijk evenement. 

Breda Future+ toont zich erg betrokken bij zowel de jeugd 
als ook de ouderen. Zo wordt dit jaar weer een Kidsday 
georganiseerd. Maar ook zeker goed om te noemen, de jonge 
sporter met een beperking.

Ook deze categorie sporters staat op het netvlies van Breda 
Future+. Voor kinderen met een beperking is het niet altijd 
vanzelfsprekend om te sporten. Zonde, want ook voor hen 
is sporten belangrijk. Niet alleen omdat het leuk en gezond 
is, maar het is ook bij uitstek de gelegenheid om verbinding 
met anderen te zoeken. 

Gaan we u ontmoeten op het tennispark? 

Uiteraard! Niet alleen als wethouder Sport, maar ook als 
liefhebber van een goede match. Ik denk dat het duidelijk is 
dat het evenement voor de gemeente Breda een dikke plus 
zet op de sport in onze stad. Een plus die voor een groot deel 
te danken is aan de tientallen vrijwilligers achter Breda 
Future+. Graag wil ik daarom besluiten om uiteraard het hele 
team en alle vrijwilligers mijn welgemeende complimenten 
te maken, en hen veel succes te wensen met de komende 
editie. 

‘SEE YOU AT  
BREDA FUTURE+!’

 3 VRAGEN AAN

Bernie
van den Berg

Wethouder Sport gemeente Breda BFF
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PARKINDELING

Breda Future+ 2015
               een afwisselend programma

Met de vele side-events proberen we dagelijks diverse 
doelgroepen te triggeren om te bewegen, te genieten 
en te ontmoeten. Zo is er een fantastische Kidsday, 
traditiegetrouw op woensdag. Op donderdag is er 
de Ladiesday en op vrijdag is het Breda Future+ café 
geopend voor iedereen! 

Uitgelicht: De dag van de aangepaste sporten.
Donderdag 25 juni wordt met name de dag van aangepast 
sporten. Ieder jaar richten we een dag of dagdeel in rondom 
dit thema. Jeugd, maar ook volwassenen met een beperking, 
krijgen de kans om kennis te maken met tennis of om te 
laten zien dat sporten met een beperking zeker geen
beperking is.

In de ochtend komen de leerlingen van Mytylschool De 
Schalm op de banen kennismaken met tennis door middel 
van bal- en slagvaardigheidspellen. Een doorslaand succes.

In de middag kan de jeugd een aantal wedstrijden bekijken. 
De hele dag wordt als evenement door de gemeente ge-
steund. Zo krijgen we voor die dag fietsen te leen. Het wordt 

een dag vol genieten, waar mensen zonder beperking 
kunnen zien hoe goed je met een beperking je doel kunt 
bereiken.

Finaleweekend
Het finaleweekend kent een bomvol programma, waarbij 
de beste spelers uit de regio deelnemen aan diverse kort-
durende events zoals voor de categorie 2/3 spelers de Team 
Tennis Trophy. Voor de allerkleinste toppers is er het OUATT 
toernooi en voor alle kinderen is er een Tennis plaza op 
zaterdag en zondag. Daar vlakbij ligt het promodorp, waar 
door iedereen van de horeca en de shops genoten kan 
worden.

Kortom, te veel om op te noemen; bekijk regelmatig onze 
website en kies jouw momenten uit om Breda Future+ 
te bezoeken. De entree is gratis.

Graag tot ziens namens,

Sjak Stubbé, Events
Tineke Lodewijks, Sportstimulering 
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De Maatschappij is een landelijk netwerk met 
regionale departementen. De regio West-Brabant 
heeft in Breda Future+ een goede entourage gevonden 
voor één van haar netwerkbijeenkomsten.

Het doel is om op regionaal niveau elkaar te versterken, door 
gebruik te maken van elkaars kracht en kennis. Sprekers 
en andere genodigden zorgen voor een verfrissende en 
interessante kijk op een geselecteerd thema. Bij Breda 
Future+ wordt aangehaakt op de sportieve ambiance. 
De link tussen topsport en het bedrijfsleven is snel gemaakt. 
Vorig jaar gaf Esther Vergeer als succesvolle topsporter een 
inspirerende presentatie, dat paste perfect. 

Paul de Kroon, tennisliefhebber en penningmeester van 
De Maatschappij, is zeer te spreken over de professionele 
uitstraling, een prima plek om elkaar (zakelijk) te ontmoe-
ten. “Misschien is het een idee om de zakelijke evenementen 
nog verder uit te breiden met een bedrijvencompetitie en 
extra netwerklunches. Zodat we elkaar op een ontspannen 
manier ’de bal kunnen toespelen’.”

•	Penningmeester	Paul	de	Kroon	in	gesprek 

 met Esther Vergeer

Breda Future+ en De Maatschappij 

Een prima match
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Corona is al een aantal jaren één van de grotere 
sponsors van de ATP-tour en dol op tennis. Nu wil 
het toeval dat tennissers doorgaans ook dol zijn 
op Corona, zeker in de zomer. Dit jaar draagt het 
biermerk bij aan de zomerse sfeer met de ‘Corona 
Hotspot’ in het Promodorp. 

 

DE CORONA
HOTSPOT
BIJ BREDA FUTURE+ 2015

Stand 3: VenM Sport – Uw tennisspecialist 
VenM Sport is gespecialiseerd in het bespannen van rackets. 
Dit vak wordt nog wel eens onderschat: de juiste spanning 
en de juiste keuze van snaar is niet altijd even eenvoudig en 
dat is toch het verlengde van uw tennisracket. Zoekt u het 
juiste advies en wilt u geholpen worden door iemand met 
verstand van zaken dan bent u bij ons aan het juiste adres. 
Wij bespannen voor zowel toppers als voor de recreant. 
Toernooien waar wij onze kennis en kwaliteit tonen zijn 
onder ander het A*** in Roosendaal en uiteraard ook bij 
Breda Future+. Daarnaast zijn we lid van de European 
Racquet Stringing Association.

Stand 4: Touch4Tennis – De juiste snaar raken
Richard Musters: “Omdat ik officieel Master Racquet 
Technician ben, verzorg ik graag de rackets van de spelers 
uit het profcircuit. Daarnaast heb ik een vaste klantenkring 
die tijdens het competitie seizoen de nodige bespanningen 
kapot slaat. Ik maak er een ware sport van om bij deze 
’topspin-kanonnen’ het aantal nieuwe bespanningen zo 
ver mogelijk terug te dringen. Kwestie van de juiste snaar, 
het aantal kilo’s en last but not least een perfecte bespan-
techniek. Ieder zijn vak, nietwaar? Kom gerust langs bij ons 
in de stand.”

Stand 5: Très Art – Tennis & Art
Bij Kunstgalerie Très Art vindt u een zeer gevarieerde 
collectie van tenminste 50 verschillende binnen- en buiten-
landse kunstenaars. Naast de vele schilderijen hebben 
wij ook een schitterende collectie beelden. We zijn vaak te 
vinden op verschillende beurzen, en uiteraard ook dit jaar 
weer op Breda Future+.

Stand 6: Salvatore Vacerra – Kleding op maat 
Frans Burg: “Breda Future+ is een interessant evenement. 
Voornamelijk buiten, waar sport en business elkaar in een 
mooie ambiance ontmoeten. In de zomerperiode zijn er 
nagenoeg geen interessante netwerkmomenten, niet zoals 
deze. Terwijl tijdens de zomer de business gewoon doorgaat. 
Kijk maar naar mijn handel. De zomerstoffen worden volop 
gepresenteerd, waarin meer linnen en katoen worden aange-
boden. Maar daarnaast worden ook mooie en fijne coolwool 
stoffen volop besteld. We praten u graag helemaal bij!”

Op pagina 12 vindt u de plattegrond van het park

In het promodorp zijn onder andere de volgende standhouders te vinden:

PROMODORP
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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. Vermogensmanagement gaat daarom 
over het realiseren van uw wensen en doelen. Denk hierbij aan bedrijfsoverdracht, de zorg voor uw 
nalatenschap of uw maatschappelijke ambities. Rabobank Vermogensmanagement zorgt voor rust en 
gemak. Bent u benieuwd naar onze dienstverlening? Het  team Vermogensmanagement, bestaande uit 
vermogensmanagers Menno Blommers en Johan Vissers en intern accountmanagers Elma den Ouden 
en Othilde Opraus staat voor u klaar. Zij zijn bereikbaar op nummer (076) 530 87 57 of via e-mail 
vermogensmanagement@breda.rabobank.nl.

Terwijl u 
geniet van 

Breda Future,
bouwen 
wij aan uw 
vermogen.

106-899 adv breda future.indd   1 26-04-15   21:24
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Al 21 jaar is De Kort Catering een belangrijke speler in 
de zakelijke en particuliere cateringmarkt, waardoor 
velen onder u al regelmatig in aanraking zijn geweest 
met de (niet alleen) culinaire kunsten van het bedrijf. 
We stellen u graag nog even voor aan de cateraar van 
Breda Future+ 2015.

Tijdens het gesprek met het echtpaar De Kort, dat we hebben 
in hun bedrijfspand in Rijen, blijkt al snel dat Pascale en 
Marcel zeer gedreven en enthousiaste mensen zijn, die (vol 
gas) gaan voor hun bedrijf. Zij doen dit echter op hun geheel 
eigen wijze en juist dát is één van de krachten van De Kort 
Catering. Persoonlijk contact houdend met bestaande en 
nieuwe klanten, informeel in de omgang en openstaand voor 
alle ideeën, hebben zij hun bedrijf uitgebouwd tot wat het 
nu is. Een full service cateringbedrijf met een indrukwek-
kende staat van dienst.

ENORME GROEI
Pascale en Marcel begonnen in 1993 aan het aanrecht in de 
oude slagerij van Marcels ouders. De eerste investering was 
een aanhanger. “We hebben dat ding nog steeds,” zegt Marcel 
lachend, “maar sindsdien is er ontzettend veel veranderd. 
Niet alleen in de markt, maar ook intern. Ons bedrijf heeft 
een enorme groei doorgemaakt. Het pand waarin we nu 
gevestigd zijn, biedt de ruimte die we nodig hebben. Op dit 
moment hebben wij 40 mensen in dienst en werken we 
daarnaast nog met diverse zzp’ers.”

TROUWE KLANTEN
“In deze branche is het hanteren van korte lijnen een pre. 
Mensen kennen ons, en wij kennen onze klanten. Dat geldt 
ook voor veel medewerkers. Operationeel manager Alan 
is bijvoorbeeld al 15 jaar in dienst en dus ook één van de 
bekende gezichten geworden. Klanten waarderen dat, dat 
merken we, want velen zijn ons vanaf de eerste opdracht 
trouw gebleven.” 

Het werkgebied van De Kort Catering is zeer uiteenlopend. 
“Van het leveren van een schaal hapjes tot een complete 
catering voor 6000 man en alles wat daar tussenin zit. 
En bij alleen catering houdt het niet op. Wij verzorgen de 
aankleding van de ruimte, tenten, meubilair, entertainment, 
personeel, noem maar op. We bieden complete ontzorging 
of delen daarvan. Na de eerste aanhanger hebben we enorm 
geïnvesteerd. Ovens, koelingen, de meest uiteenlopende 
serviessoorten en decoratiematerialen, je kunt het zo gek 
niet bedenken of we hebben het. Zo combineren we de 
charme van een klein bedrijf met de capaciteit van een mega 
organisatie.” 

De Kort Catering verzorgt catering op vele prachtige, 
bijzondere locaties, waaronder de Bredase Grote Kerk,
Molen de Hoop en Orangerie d’Heerstaayen in Strijbeek. 
Ook heeft de Kort Catering de culinaire invulling bij 
ART BREDA verzorgd en neemt ze dit jaar de catering bij 
Breda Future+ op zich.

De Kort Catering B.V.  |  Ericssonstraat 30  |  5121 ML  Rijen

T 0161 240 402  |  F  0161 240 390  |  info@dekortcatering.nl  |  www.dekortcatering.nl

Full service catering 

DE KORT CATERING
TEKST: MYRANDA HERES (TEKSTBUREAU TEXTMANIAC)
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Zo hebben Grand Slam-winnaars en wereldkampioenen 
onder de jeugd deelgenomen om hun eerste stap te nemen 
in het profcircuit. Onder hen bijvoorbeeld Grigor Dimitrov 
(ATP 11, BUL), Thiemo de Bakker (ATP 158, NED) en Kimmer 
Coppejans (ATP 123, BEL).

Het mannentoernooi heeft alle huidige Nederlandse toppers 
mogen ontvangen: Igor Sijsling, Jesse Huta Galung, Thomas 
Schoorel, Matwé Middelkoop, Boy Westerhof en Antal van 
der Duim. Alleen Robin Haase ontbreekt in deze lijst, maar 
daar had hij direct spijt van toen hij dagelijks kwam trainen 
bij Breda Future+.

DOORDEWEEKSE FINALEPARTIJEN
Vanwege de hogere status (+Hospitality) en door het 
dubbele aantal ATP-punten dat hier te verdienen valt, komen 
de mannen vaak uit een sterker deelnemersveld. Normaal 
doen zij mee aan Challengers – een stapje hoger – of nog 
grotere toernooien. Er zijn wereldwijd slechts tien van de 
meer dan vijfhonderd Futurestoernooien die deze hogere 
status hebben.

Door de jaren heen is de publieke belangstelling voor het 
finaleweekend toegenomen en zijn de tribunes alleen maar 
groter geworden. Desondanks zijn sommige van de mooiste 
wedstrijden door de week te zien. Een paar jaar geleden 
waren twee Brazilianen uit de top tweehonderd van de 
wereld toevallig tegen elkaar geloot voor de eerste ronde. 
Dit had gelijk een finalepartij kunnen zijn, maar werd dus 
midden in de week gespeeld. 

THOMAS SCHOOREL
Thomas Schoorel is de enige Nederlander die bij ons heeft 
weten te winnen, ondanks dat Thiemo de Bakker, Jesse Huta 
Galung en Matwé Middelkoop allemaal de finale hebben 
bereikt. 

Na een lange blessure is Schoorel zijn top honderd plaats 
kwijt geraakt, waardoor hij met een hele lage ranking 
terugkeert. Hier is hij op het moment druk mee bezig en de 
eerste zeges zijn al op zak. Uiteraard komt hij in actie op de 
banen van BLTV tijdens Breda Future+. Doordat Thomas nog 
steeds een lage ranking heeft zal hij niet rechtstreeks 
toegelaten worden tot ’s werelds sterkste Future. Maar hij 
hoeft niet bang te zijn dat hij kwalificaties hoeft te gaan 
spelen: de toernooidirectie gunt hem namelijk een wildcard.

Futurestoernooi
op Challengerniveau

Het damestoernooi gaat
hard, harder, hardst

•	Thomas	Schoorel,	de	enige	Nederlandse	winnaar	van	Breda	Future

De eerste winnaar van het mannentoernooi, de Australiër Clinton Thomson, gaf het 
Bredase publiek haar eerste blik op professioneel toptennis. Sindsdien is het niveau 
van de deel nemers, die uit meer dan dertig landen komen, steeds omhoog gegaan. 

In 2007 werd voor het eerst naast het herentoernooi 
ook een damestoernooi georganiseerd. De in 
Nederland wonende Russin Olga Kalyuzhnaya mocht 
zich de eerste winnares van Breda Future+ noemen. 
Ze vond haar overwinning kennelijk dusdanig leuk 
dat ze die het jaar daarna ook op haar naam schreef. 

BREDA FUTURE ZELFSTANDIG
Toen BLTV besloot om met Futurestoernooien te stoppen en 
de voorkeur gaf aan Nationale Eredivisie, werd het proces 
om het toernooi terug te krijgen een lastige klus. De huidige 
organisatie trok het toernooi los van de vereniging en ging 
zelfstandig aan het werk. Een jaar later kregen we het 
toernooi terug in Breda maar wel zonder vrouwen helaas. 
Het heeft tot 2011 geduurd voordat de vrouwen terug 
konden keren. Er waren namelijk te veel damestoernooien 
op de internationale kalender. Waar we bij de heren al meer 
geroutineerde spelers aan het werk zien, valt er bij de dames 
vooral jong, aanstormend talent te bewonderen. De speel-
kwaliteit van deze jonge beginnende profs is vaak verbazing-
wekkend, ze weten het publiek echt te verrassen met hun 
keiharde spel.

MARY PIERCE
Twee jaar geleden kwam Mary Pierce met één van haar 
protégés uit Mauritius naar Breda Future+. Deze voormalig 
Grand Slam-kampioene (Australian Open, Roland Garros) 
trok alle aandacht van de pers; goed voor het damestoer-
nooi. Het was ook heel leuk om haar, in haar rol als trainster 
rond te zien lopen.

KIKI BERTENS 
Kiki Bertens maakte haar debuut bij Breda Future in 2011. 
Ze veegde iedereen van de baan zoals we gewend zijn van 
Kiki, maar in de halve finale tegen de Russin Vinogradova

ging het mis. Ze raakte ineens geen bal en ging op een 
onbegrijpelijk manier onderuit. Vinogradova staat op de 
beker waar we verwacht hadden Kiki Bertens te zien staan.
Angelique van der Meet is tot op heden de enige Nederland-
se die Breda Future heeft gewonnen. De laatste twee edities 
staat de talentvolle Amerikaanse Bernarda Pera op de beker 
vermeld. Vorig jaar is het prijzengeld verhoogd en daarmee 
gelijk getrokken met het prijzengeld van de heren.
 
De speelsterkte is flink gestegen, waardoor er ook meer 
geroutineerde profs naar Breda komen. Het spel gaat maar 
harder en harder. Wij genieten ervan.

•	Bernarda	Pera	won	in	2013	en	2014	het	toernooi

•	De	Braziliaanse	Beatriz	Haddad	Maia	(WTA	166)

 verloor vorig jaar de finale.

1918

•	De	toen	nog	maar	18-jarige	Elias	Ymer	(ATP	171,	SWE)

 in actie tijdens Breda Future+ 2014



Ontdek de
beste Future
ter wereld!



Was het mediateam vorig jaar al aardig op ’oorlogssterkte’, dit jaar 
zijn we completer dan ooit. Ga maar na: Vuursteen als internetbureau, 
Madebytops voor alle vormgeving, LaBals Communicatie voor tekst 
en advies, Klik & Steen voor online marketing, Jelle Willers voor tekst 
en fotografen Manon de Koning, Christiaan Hol en Peter Schoonen.
Mike van Velzen heeft zijn werkzaam heden op het gebied van sport-
marketing intussen in zijn nieuwe bedrijf ondergebracht: Sport76, 
matching in marketing. Met al deze disciplines in één team hebben we 
al weinig te klagen…

Dit jaar is daar, naast de livestream op Youtube verzorgd door Sander Frencken, 
ook Van de Punt Filmproducties bijgekomen. Een welkome aanvulling zodat we 
het bewegende beeld nog beter gecoverd krijgen en we zelfs nieuwsuitzendingen 
kunnen gaan maken. Top!

Bovendien heeft Tim Colijn als journalist zijn diensten aangeboden om de pers 
te bedienen tijdens de toernooiweek. Wat willen we nog meer?

Zowel in de voorbereidingen als tijdens de toernooiweek wordt er goed 
samen gewerkt (en gelachen!). De verschillende vakgebieden versterken elkaar. 
Dé manier om met een beperkt budget (en dat is een understatement) toch een 
behoorlijke mediadruk te genereren. Intussen wordt, naast de activiteiten voor 
Breda Future+, op diverse projecten geregeld de samenwerking gezocht. Gewoon, 
omdat het werkt.

BOUWEN OP 2014
Vorig jaar is een sterke basis gelegd, waar we dit jaar op voortborduren. De ’+’ die 
is toegevoegd aan Breda Future, is ook door de media opgepikt en de standaard 
geworden. 

We proberen alle facetten van Breda Future+ te 
vangen in vier woorden: See, Connect, Enjoy & Play. 
Vrij vertaald: kom naar Breda Future+ en kijk naar 
de spannende wedstrijden. Ontmoet elkaar en geniet 
van de zomerse, gezellige entourage. Op de banen 
zelf wordt hard gestreden. Professioneel, maar ook 
voor de lol waar het de side-events betreft. 

Volg ons: #bredafuture

BREDA FUTURE TV
Volg tijdens het toernooi onze afleveringen op Breda Future 
TV. Hierin spreken we spelers, sponsors, opvallende bezoek-
ers of gewoon de eigen organisatie over het toernooi zelf, 
maar ook over alle side-events die we organiseren. Natuur-
lijk zijn alle afleveringen via onze website te bekijken, maar 
abonneer je ook even op ons YouTube-kanaal bredafuturetv. 

BREDA FUTURE RADIO
Met het verschijnen van dit magazine worden er plannen 
gesmeed voor een eigen radioprogramma… Hopelijk zijn we 
tijdens het toernooi ’on air’.

DAGJOURNAALS
Tijdens het toernooi brengen we van maandag tot en met 
zondag digitale dagjournaals uit. Je krijgt het speelschema 
van de dag, leest verslagen van spannende wedstrijden, 
het programma aan side-events, en andere speciale, mooie 
verhalen over bezoekers, spelers, coaches en sponsors.

FACEBOOK
Onze Facebookpagina houdt je altijd up-to-date. Is het niet 
van de laatste ontwikkelingen in het toernooi, dan is het wel 
over de voorbereidingen en bieden we je een kijkje achter 
de schermen. Houd hem ook in de gaten voor leuke aan-
biedingen, speciaal voor onze volgers: fb.com/bredafuture!

TWITTER
In nauwe samenwerking met onze Facebookpagina is onze 
Twitterpagina. Ook hier houden we je op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. Heb je suggesties, leuke verhalen of wil je 
gewoon even weten hoe de stand is op het Centre Court? 
Tweet @BredaFuture met #BredaFuture!

Uiteraard kun je alle kanalen via onze website bereiken: 
bredafuture.nl. Of kom gewoon naar het tennispark en
See, Connect, Enjoy & Play…

See, Connect,
              Enjoy & Play

Breda Future PLUS, niet alleen omdat 
we wederom beoordeeld zijn als beste 
Future ter wereld, maar ook omdat 
we zoveel meer zijn… De dubbele 
worldrankingpunten die verdiend 
kunnen worden, de hotelvoorziening, 
het horloge als extra prijs, de entou-
rage, de vele side-events, de aankleding, 
de zakelijke faciliteiten, de catering, etc. 
Allemaal extra pluspunten.

HERRIE MAKEN
Tijdens Breda Future+ krijgt het 
mediateam weer een herkenbare plek 
op het park. Vanuit dit ’mediacentre’ 
gaan we schrijven, fotograferen, filmen, 
twitteren, posten, interviewen, enz. 
Kortom, een hoop rumoer veroorzaken. 
In de maanden voorafgaand wordt 
gezamenlijk dit magazine gemaakt, het 
contact met (potentiële) sponsoren 
ondersteund, een print- en online 
campagne ontwikkeld. Ook de website 
heeft een update gekregen en de pers 
wordt bestookt.

Je kunt eigenlijk niet meer om Breda 
Future+ heen…

DE TEAMSPIRIT VAN
HET MEDIATEAM
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TEKST: JON VISBEEN | FOTOGRAFIE: HENK KOSTER

Thomas Schoorel weet als geen ander 

wat hij – voor de zoveelste keer – 

maanden heeft moeten missen. 

Als iemand moet beseffen hoe het 

leven eruit ziet met revalideren, 

verveling, ziel onder de arm en zonder 

de dingen die hij graag wil doen, is het 

de 26-jarige Amsterdammer wel. 

Het werd stil rond Schoorel, die ooit door de kenners een 
grote toekomst werd toegedicht. Hij leek die belofte ook in te 
lossen toen hij in 2011 doorstootte naar de top 100 (ATP 94) 
en hij zelfs Roger Federer tot een ultieme krachtsinspanning 
dwong. Sindsdien is het evenwel tobben geweest met de 
man, die vooral steunt op zijn forehand en geweldige opslag. 

Toch gaf hij de moed niet op. Gesteund door zijn vriendin 
Rowie Dekkers bleef hij geloven in een toekomst met tennis 
op niveau. Begin maart was hij zo ver hersteld, dat hij in 
een nationaal toernooi in Zoetermeer zijn opwachting kon 
maken in wedstrijdverband. Daar waar hij twee maanden 
eerder hooguit dertig keer voluit kon serveren, bleek uit de 
fysieke reacties ook na het weerzien met tegenstanders, dat 
de goede weg was hervonden.

‘IK HEB TOCH WEL MET ENIGE REGELMAAT OP HET PUNT
GESTAAN OM ER HELEMAAL MEE TE STOPPEN. 

IK ZAG HET NIET MEER ZITTEN’

Hoe moeilijk is de afgelopen periode voor je geweest?

“Pfff, dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Ik heb toch wel met enige 
regelmaat op het punt gestaan om er helemaal mee te stoppen. Ik zag het niet 
meer zitten. In 2012 was het kraakbeen in mijn schouder beschadigd. Tussen-
door heb ik nog een elleboogblessure gehad en de laatste keer was het een 
onwillige pees in de schouder, die bij voortduring opspeelde. Ik heb mijn 
portie nu wel gehad. Eindelijk ben ik pijnvrij. Ook na drie, vier dagen tennis. 
Ik heb de tests in Zoetermeer en Beverwijk (buiten op gravel, red.) gelukkig 
goed doorstaan en kijk uit naar de toekomst.”

Voor het eerst in tien maanden speelde je weer wedstrijden. Kun je 
omschrijven wat dat teweeg heeft gebracht?

“Ik haalde de finale in Zoetermeer en was bloednerveus. Ik ben voor de partij 
wel zes, zeven keer naar het toilet geweest. Niet normaal. Ik verloor die finale, 
maar eigenlijk had ik voor mezelf gewonnen. Het lichaam was heel gebleven. 
Dat was pure winst, een opluchting en een bevrijding. In Beverwijk kreeg ik 
ook te maken met buitencondities. Tijdens mijn herstelperiode had ik alleen 
maar indoor gewerkt en getennist. Het ging goed, de kou sloeg op de spieren 
maar ik heb dat prima verwerkt. Ik zei tegen Raemon Sluiter: ‘Ik voel me weer 
tennisser.’ En dat was een gelukkig gevoel. Ik had dus niet voor niets al die 
maanden afgezien. Het is de moeite waard geweest.”

‘MIJN GROTE VOORBEELD IS TOMMY HAAS.	DIE	IS	VAN
HEEL VER TOCH OP HOOG NIVEAU TERUGGEKOMEN’

Heb je garanties dat de schouder niet opnieuw een probleem gaat 
vormen als je hem meer gaat belasten?

“Wat zijn garanties? Ik zal altijd extra oefeningen moeten blijven doen. Dat is 
met conditietrainer Miguel Jansen en mijn andere begeleider Rob Tamminga 
allemaal op de rit gezet. Ik heb veel op de mountainbike gezeten en in 
Heemskerk ben ik geregeld de duinen in gegaan om te hardlopen. Ik ben 
sterker dan ooit. Maar ik ben ruim twee meter lang en dat is fysiek gezien in 
deze sport niet altijd een voordeel. Als ik heel blijf, kan ik zeker nog zo’n zes, 
zeven jaar mee. Mijn grote voorbeeld is Tommy Haas. Die is van heel ver toch 
op hoog niveau teruggekomen. Hij had net als ik voornamelijk een schouder-
probleem. En vergeet Richard Krajicek niet. Die heeft ook heel wat moeten 
tobben, maar uiteindelijk een prachtige carrière gehad. Of kijk bijvoorbeeld 
naar Arjen Robben. Die is toch eigenlijk pas bij Bayern München topfit ge-
worden. Daarvoor sukkelde hij ook voortdurend met blessures. Hij heeft 
uiteindelijk toch een heel aardige loopbaan opgebouwd, haha!”

Hoe ziet de planning van de rentree 
er voor Thomas Schoorel nu uit?

“Ik ga de jungle van de Futures in. Ik begin 
weer op nul, zonder noemenswaardige 
ATP-ranking. Ik moet weer door de zure 
appel heen bijten, maar ik ben al blij dat ik 
die mogelijkheid weer heb. Het is verstand 
op nul en blik op oneindig. Zelf ballen 
rapen, de baan slepen, het is terug naar 
de basis. Maar ik vind het niet erg, ik ben 
gretig.”

‘IK GA ER WEL VAN UIT, DAT IK 
NA MIJN LOOPBAAN NIET MIJN 
HANDJE HOEF OP TE HOUDEN
EN TOCH OOK EEN LEUKE AUTO 

VOOR	DE	DEUR	HEB	STAAN’

Het zijn niet je eerste schreden in het 
proftennis. Je hebt ervaring genoeg 
opgedaan op elk niveau. Als je aan 
het eind van het seizoen zou terug-
kijken, waar moet je dan staan om 
tevreden te kunnen zijn?

“In drie maanden kan al veel gebeuren. 
Ik sta momenteel buiten de top 1500, maar 
in de lagere regionen kan het heel snel 
omlaag maar ook omhoog gaan. Als eerste 
stap moet de top 300 mogelijk zijn. Ik geef 
mijzelf een jaar om terug te komen op 
mijn oude niveau en daarmee bedoel 
ik de top 150. Dan ga ik ook weer eens iets 
verdienen, want voorlopig kost de sport 
me alleen maar geld. Binnen de top 150 
kun je via resultaten in het circuit en 
bijkomende zaken als de competitie aardig 
wat bij elkaar slaan. En ik ga er wel van 
uit, dat ik na mijn loopbaan niet mijn 
handje hoef op te houden en toch ook 
een leuke auto voor de deur heb staan.”

‘Ik voel me weer tennisser’
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HOE GAAT HET TOCH MET…

THOMAS SCHOOREL



Verrassend met smaak!

Culinaire verwennerij

Vergaderingen, feesten of evenementen: alles wat 
u organiseert moet tot in de puntjes geregeld zijn.

Van een sfeervol ingerichte locatie tot de beste kwaliteit van smaakvolle, 
creatieve en feestelijke gerechten. De Kort Catering zorgt er – dankzij ruim 
20 jaar ervaring – voor dat u nergens omkijken naar heeft. Zo bent u er van 
verzekerd dat:

 Iedereen geniet van culinaire hoogstandjes, naar wens vers bereid onder  
 het oog van uw gasten.
 De menukeuze volledig is afgestemd op het gezelschap.
 De locatie sfeervol is ingericht

 
Van exclusieve fingerfood tot bijzondere desserts: creativiteit, veelzijdigheid en 
maatwerk staan altijd hoog in het vaandel. Wij blijven u verrassen....met smaak!

www.dekortcatering.nl  |   T 0161 240 402

0648250811
info@stephaniekuiper.nl
www.stephaniekuiper.com

Als fanatieke sporter ben je vaak hard 
aan het trainen.Vooral fysiek, maar hoe 
zit het eigenlijk met je mentale conditie? 
Doe de test en je weet het. 

Ga naar www.testjementaleconditie.nl

Hoe zit het met je 
mentale conditie?
Doe de test!

BTL Realisatie inventariseert, 
adviseert en realiseert 
sportvelden en -complexen. 

BTL verzorgt ook het beheer 
en onderhoud. Waaronder de 
banen tijdens Breda Future!

BTL maakt sportruimte leefbaar!

www.btlrealisatie.nl

BTL_Breda Future Magazine_230x71,25_2015_3.indd   1 23-4-2015   15:30:43

Mike van Velzen  |  06 51 09 38 80

- Gezocht -
Ballenkinderen voor 

Breda Future+

Ook dit jaar zijn we op zoek naar ballenkinde-
ren voor Breda Future+. Alle enthousiaste, 
sportieve kinderen in de leeftijd van 10 t/m 
15 jaar uit Breda en omstreken mogen zich 
daarvoor aanmelden. Je moet natuurlijk wel 
gek zijn van tennis én heel veel zin hebben om 
tussen alle (internationale) tennistoppers op 
Breda Future+ rond te lopen. Wil je tennis op 
een hoog internationaal niveau van heel dichtbij 
meemaken, dan is dit écht iets voor jou!

Misschien vind je het allemaal nog een beetje span-
nend, omdat je niet precies weet wat er dan van je 
verwacht wordt. Dat is geen enkel probleem. In het  
weekend van 20 en 21 juni gaan we je onder des-
kundige begeleiding alle kneepjes van het ‘ballen kids-
vak’ leren. Zo leer je precies waar je moet gaan staan, 
hoe je moet lopen, hoe je een bal moet aangooien, hoe 
je moet vangen, etc. En als je dat allemaal weet en 
geoefend hebt, dan komt het tijdens de wed strijden 
in het finaleweekend helemaal goed.

Het is zélfs zo dat je de kans loopt om, net als Oscar 
en Kim vorig jaar, een wildcard te verdienen om als 
ballenkind in actie te komen tijdens het ABN AMRO 
World Tennis Tournament in Rotterdam! Daar kun je 
dan in februari 2016 voor de absolute wereldtoppers 
in actie komen. Wie wil dat nu niet? 

Geef je daarom snel op via onze website:
www.bredafuture.nl/events/ballenkids

OUATT
Jong geleerd is oud gedaan

Ook dit jaar wordt in het finaleweekend van Breda Future+ 
het OUATT (Once Upon A Time Tennis) toernooi gespeeld. 
Dit fantastische evenement is een uniek internationaal 
concept waarbij jongens en meisjes in hun eigen kleur 
spelen, maar ook uitsluitend tegen kinderen uit hetzelfde 
geboortejaar. Op zaterdag 27 of zondag 28 juni spelen de 
kinderen die zich hebben ingeschreven een aantal korte 
wedstrijdjes tegen elkaar. Doel van deze wedstrijdjes is 
vooral om plezier te hebben en wedstrijdervaring op te doen 
in een unieke tennisomgeving. Kijk maar eens op OUATT.nl. 

Inschrijven is mogelijk via www.toernooi.nl.

0648250811
info@stephaniekuiper.nl
www.stephaniekuiper.com

Als fanatieke sporter ben je vaak hard 
aan het trainen.Vooral fysiek, maar hoe 
zit het eigenlijk met je mentale conditie? 
Doe de test en je weet het. 

Ga naar www.testjementaleconditie.nl

Hoe zit het met je 
mentale conditie?
Doe de test!



Omdat wij niet overal tegelijk kunnen zijn, hebben 
enkele bekenden binnen en buiten Breda de rol als 
ambassadeur op zich genomen. Zij promoten ons op 
momenten dat wij dat zelf niet kunnen. Vorig jaar 
hebben wij een plus gekregen, maar hoe uit die zich 
voor de ambassadeurs?

Jan van Vliet, event manager Ahoy Rotterdam
Breda Future+ heeft niet zomaar een plus, maar is mede 
door de tomeloze inzet van de vele enthousiaste vrij-
willigers, door de International Tennis Federation niet voor 
niets uitgeroepen tot het beste Futurestoernooi ter wereld! 
En daar mag heel Breda en de rest van tennisminnend 
Nederland ongelooflijk trots op zijn!

Marlice Dreessen, directrice VVV Breda
Breda Future+ heeft een plus omdat ik een groot fan van 
de tennissport ben en van deze organisatie.

Marcel Hunze, toernooidirecteur Topshelf Open
Omdat de professionele uitstraling uniek is voor een 
Futures toernooi. Een perfecte ambiance voor de (aan-
komende) topspelers, bezoekers en sponsoren.

Cees Meeuwis, voormalig wethouder Breda
Voor mij is Breda Future+ één van de meest fantastische 
sportevenementen van Zuid-Nederland omdat het op 
wereldniveau talenten een platform biedt zich te bewijzen 
in een Bredase Bourgondische setting. Goed voor de regio 
en goed voor de sport.

Paul Haarhuis, coach FedCup team en oud-prof
Naast het absolute toptennis dat er wordt gespeeld, wordt 
er ook breder gekeken. Zo krijgen kinderen, jongeren met 
een beperking en ouderen de kans om hier te mogen spelen. 
Een voorbeeld voor andere toernooien!

Na zijn studie als kunstleraar en grafisch ontwerper in 
Shrewsbury (Verenigd Koninkrijk) gokte Marvin Smart op 
een leven op het Europese vasteland. Door de mooie verha-
len over Holland van een in Engeland wonende Nederlander, 
was zijn landkeuze  makkelijk gemaakt.

Zijn grafische studie zou na zijn komst naar Nederland 
goed van pas komen. Hij kreeg in 1970 een contract in het 
splinternieuwe Ahoy in Rotterdam om alle reclame-uitingen 
te verzorgen. Doordat Ahoy in die tijd alleen een wielerbaan 
had, kon Marvin Smart Visual Communication zich vestigen 
in de catacomben van het complex.

INTERNATIONALE DOORBRAAK
Sinds 1974 is Smart verantwoordelijk voor de aankleding  
van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Twee jaar 
later introduceert hij de duotone boarding in de reclame-
wereld, waarbij twee dezelfde kleuren worden gebruikt voor 
een rustiger beeld. Dat gebeurde bij een minivoetbalshow 
van de NCRV.

Ahoy was op dat moment een kakofonie aan kleuren waar 
door de bomen het bos niet meer te zien was. ABN besloot 
dit twee kleurenidee te gebruiken in haar tennistoernooi. 
Dit sloeg meteen aan bij spelers en officials en binnen een 
jaar werd het verplicht bij de World Tennis Association 
(voormalige ATP). Nu is het ondenkbaar dat het ooit anders 

is geweest. Mede hierdoor groeide de reputatie van zijn 
bedrijf gestaag en opdrachten volgden uit alle takken van 
de sportwereld.

Maar tennis bleef zijn passie, ondanks dat Smart uit het 
baanwielrennen afkomstig is. Na ABN AMRO volgden 
het grastoernooi in Rosmalen (onder diverse titels), 
de Davis Cup, Fed Cup, Afas Tennis Classics, KNLTB Masters, 
WK Wheelchair tennis en een hoop meer.

BETROKKEN BREDANAAR
De in Breda wonende Smart begon in 2000 wat terug te 
geven aan de tennissport door zijn kennis en visie te 
stoppen in het organiseren en sponsoren van Breda Future. 
De eerste twee edities waren onder auspiciën van BLTV, 
maar na die edities besloot de vereniging ermee te 
stoppen. Hiervoor in de plaats kwam er eredivisietennis.

Dit kon de Brit niet over zijn hart verkrijgen en na een 
ent housiast telefoongesprek met Christel de Baat, besloten 
zij het toernooi te organiseren. Samen vormden ze de 
toernooidirectie en die combinatie staat als een huis. Door 
de jaren heen zijn er meer professionals bijgekomen als 
vrijwilliger en dit uit zich in een steeds beter evenement, 
ieder jaar.

www.marvinsmart.nl

Hoe Marvin Smart
de sportwereld
veranderde

Marvin Smart is sinds het begin bij Breda Future+ betrokken. Zowel als 

toernooidirecteur, sponsor als ook ‘aankleder’. Hiervoor heeft de van 

origine Britse grafisch ontwerper een lange en kleurrijke weg afgelegd.
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AMBASSADEURS
BREDA FUTURE+

MARCELLA MESKER
Verslaggever NOS Sport, Sport1

‘Breda Future+ heeft een
plus omdat het toptennis
kijken en zaken doen goed

combineert!’

•	Paul	Haarhuis	gaf	in	2014

 een clinic 
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Naast een echt topsportevenement, proberen we ook 
maatschappelijk zo breed mogelijk te kijken. Daarom 
hebben we in verschillende groepen een partner 
gevonden. Maar waarom zijn ze bij ons betrokken? 
We vroegen het ze: waarom bent u partner van Breda 
Future+ geworden?

STICHTING HELDER WATER
Pascal van Nieulande: Een topevenement dat ook 
maatschappelijk betrokken is. Bedankt Breda Future+!

JEUGDSPORTFONDS BREDA
Coördinator Pim de Jager: In de gemeente Breda groeien 
3.500 kinderen op in gezinnen die leven rond de armoede-
grens. Binnen deze gezinnen is er geen geld voor sport 
terwijl wij, van het Jeugdsportfonds Breda, vinden dat 
‘alle kinderen moeten kunnen sporten’. Breda Future+ helpt 
daar erg aan mee met onder meer de juni tennismaand.

BETROKKEN ONDERNEMERS BREDA
Directeur Rombout Kerremans: Omdat Breda Future+ 
tennis, kwaliteit en zo veel meer is…!

JOGG BREDA
Beleidsadviseur Bianca van Iersel: Wij zijn als Jongeren 
Op Gezond Gewicht (JOGG) Breda partner geworden van 
Breda Future+, omdat wij via de JOGG-aanpak onze Bredase 

jeugd willen uitdagen om dagelijks te bewegen en te sporten, 
gezond te eten en te drinken. Dit moet de gewoonste zaak 
van de wereld worden en als een rode draad door het leven 
van kinderen lopen. Breda Future+ draagt ook bij aan de 
sportstimulering bij kinderen.

TV MARKANT
Verenigingsmanager John Wirken: Breda Future+ draagt 
bij aan het sportklimaat in het zuiden en met name Breda. 
Het is een uitnodiging voor de jeugd en de senioren om op 
een gezellige wijze kennis te maken met tennis op niveau.

VVV BREDA
Directeur Marlice Dreessen: VVV Breda is partner van Breda 
Future+ geworden, omdat het evenement iets toevoegt aan 
het palet van grote evenementen in de stad. Het betreft 
daarbij een organisatie die het evenement op een voortref-
felijke manier organiseert en ieder jaar uitbouwt. Bovendien 
weet de organisatie als geen ander wat relatiebeheer is.

PARTNERS
BREDA FUTURE+



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 (28 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!

Exclusief voor bestaande BFF’s kunt u een nieuwe vriend 
aandragen. In ruil daarvoor ontvangt u van ons een 
jaarabonnement op TENNiS Magazine geheel GRATIS.

VRIENDENDIENSTEN

BFF
Als BFF bent u samen met een relatie van harte welkom op 
de Sunday Brunch op de finaledag. Daarnaast kunt u de hele 
week vanaf het VIP-terras genieten van toptennis. Tevens 
wordt u als BFF vermeld op de vriendenpagina van onze 
website en op de zuil nabij het Center Court.

BFF+
Als BFF+ bent u eveneens met een relatie van harte welkom 
op de Sunday Brunch op de finaledag. Daarnaast kunt u 
de gehele week samen met een vriend of relatie onder het 
genot van een hapje en een drankje vanaf het VIP-terras 
genieten van toptennis. Tevens wordt u apart vermeld op 
de vriendenpagina van onze website en op de zuil nabij het 
Centre Court. Als BFF+ hebben we voor u ook nog eens een 
aantal exclusieve aanbiedingen waar u gedurende het jaar 
gebruik van kunt maken.

BIJDRAGE 

BFF € 250,- 
BFF+ € € 500,-

AANMELDEN

Aanmelden als BFF of BFF+ kunt u eenvoudig doen door uw 
gegevens te mailen naar annelies@bredafuture.nl. Voor meer 
informatie of aanvullende wensen kunt u contact opnemen 
met Annelies Kerckhoffs (06 21 68 21 49) of kijk op de website 
www.bredafuture.nl onder het kopje ‘Connect’.

www.bredafuture.nl

Zo worden via Breda Actief tennis-
lessen verzorgd in diverse wijken 
en op een aantal basisscholen. De 
tennisverenigingen in de stad doen 
mee met deze activiteiten en zetten 
ge diplomeerde trainers in. Daarnaast 
krijgen de kinderen een speciale 
aanbieding (een aantal gratis lessen) 
als zij besluiten lid te worden. 

De Juni Tennismaand wordt afge-
sloten tijdens de Kidsday van Breda 
Future+. Vorig jaar kwamen circa 
800 kinderen naar het event en 
werden daar getrakteerd op een 
unieke beleving verzorgd door 

LG Events. Naast Breda Actief en 
LG Events, zijn ook de KNLTB, 
Gemeente Breda, Jeugdsportfonds 
Breda, de Kidsclub van NAC, JOGG 
Breda en Sport76 betrokken als 
organiserende partners. Aartsen Fruit 
verzorgt overigens de gezonde snack 
en levert maar liefst 1.000 appels.

Aan het eind van de Kidsday op 
24 juni is er net als in 2014 een 
kinder-persconferentie op het Center 
Court. Vanaf 17.00 uur krijgen de 
kinderen de kans om de toppers 
van het toernooi het hemd van het 
lijf te vragen. 

DOE MEE
AAN DE BREDASE 
DAVISCUP! 

Toptennis is lang niet voor ieder-
een weggelegd, maar dat neemt 
niet weg dat we het wel kunnen 
aanbieden. De Team Tennis Trophy, 
ook wel bekend als de Bredase 
Daviscup, is opgezet om de beste 
spelers van de diverse tennis-
verenigingen, een unieke ATP- 
beleving te geven.

Er is plaats voor 8 teams die vanaf 
donderdag 25 juni tot en met zondag 
28 juni strijden om de ‘cup met de 
grote oren’ en een uniek teamuitje. 

Elk team bestaat uit twee dames en 
twee heren, veelal uitkomend voor de 
eigen club. Daarnaast kan het ook een 
vriendenteam zijn dat met elkaar de 
strijd aan gaat. TV de Lobbelaer en 
BLTV wonnen de eerste twee edities. 
Wie gaat er dit jaar aan de haal met 
de titel en de eer? De finale zal worden 
gespeeld op het Center Court, waar 
plaats is voor 1300 toeschouwers. 
Durf jij de uitdaging aan? 

Aanmelden kan via:
teamtennis@bredafuture.nl

See you @ Breda Future+ 2015 

Juni Tennismaand
Grootste ‘sportstimuleringsmaand’
van Nederland 
Breda Future+ wil uiteraard de tennissport verder promoten en 
daarom staat, net als vorig jaar, de hele maand juni in het teken 
van de tennissport in Breda.
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BLTV | ROB DAVER
De voorzittershamer is begin dit jaar weer gewisseld. Nadat interim-voorzitter 
Leonard Berger een jaar had overbrugd, is het nu aan Rob Daver. Onder zijn 
leiding kan er weer verder naar de toekomst worden gekeken. Uiteraard maakt 
Breda Future+ daar ook weer deel van uit. “Het is geweldig om te zien wat voor 
entourage het toernooi op ons park brengt”, vertelt de kersverse voorzitter. 
“Voor onze leden is het daarbij ook een stimulans om al die toppers hier te 
zien spelen. Daarnaast kunnen we op deze manier ook de banden met de 
andere clubs aanhalen. Wij hebben er weer zin in!”

TC BREDA | WILFRED SCHIPPEREN
Volgens Wilfred Schipperen verheugt TC Breda zich ook dit jaar weer op een 
mooie samenwerking met Breda Future+. “We zullen dit jaar binnen de club 
extra reclame maken voor het toernooi. Zo kunnen leden met familie de 
verschillende locaties gaan bezoeken.” Volgens Schipperen is sport een goede 
bindingsfactor. “Sport draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid en 
TC Breda ervaart dat de Future zich hier eveneens voor inspant. Daarom 
mag Breda trots zijn op evenementen als deze.” TC Breda nodigt daarom de 
mensen van binnen en buiten de stad van harte uit om het gratis toegankelijke 
toernooi te bezoeken en zo te genieten van een mooi evenement.

TV MARKANT | RENÉ-PASCAL VAN DEN BOOM
Net als TC Breda, vindt TV Markant tennis ook belangrijk als sociale activiteit. 
René-Pascal van den Boom van TV Markant: “Het draagt bij aan het welbevin-
den van de mensen op een sportieve manier. Zo leer je jezelf kennen in een 
emotionele sport als tennis waar naast technische vaardigheden vooral het 
mentale aspect erg belangrijk is. Niet alleen om wedstrijden te winnen maar 
ook door jezelf te blijven ontwikkelen.” Als stimulering voor de sport is Breda 
Future+ een goed uithangbord. “Natuurlijk kun je tennis op verschillende 
manieren onder de aandacht brengen. Het best georganiseerde en de mooiste 
Future ter wereld neemt hierbij een prominente plaats in. Dat is de reden 
waarom wij hier graag aan bijdragen door trainingsfaciliteiten beschikbaar 
te stellen. We hopen hierdoor onze leden te interesseren voor de echte 
 wedstrijden op Breda Future+.”

BLTV: Ruitersboslaan 44, Breda
TC Breda: Galderseweg 45, Breda
TV Markant: Cimburgalaan 130, Breda

20–28 juni

Door een steeds groter wordend spelersveld, had de organisatie 
meer tennisbanen nodig. De banen bij BLTV werden immers allemaal 
bezet. Daarom zijn sinds de vorige twee jaren TC Breda en TV Markant 
eveneens gastheer van Breda Future+ geworden. Daar worden kwalifi-
caties, eerste rondes en trainingen gespeeld. Maar hoe ervaren zij het?

Trotse gastheren
nodigen u uit
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HET ATP-GEVOEL
De organisatie van Breda Future+ doet er alles aan om de deelnemers 
zo optimaal mogelijk te laten presteren en een ultieme ervaring mee te 
geven. “Breda moet je hebben aangedaan” horen we dan ook vaak terug 
van de spelers. 

“We willen de spelers een ATP-gevoel meegeven”, zegt Mike van Velzen van 
Sportmarketingbureau Sport76. “Dit doen we door te kijken naar de Grand Slams 
en daar van te leren. We zoeken partijen die passen bij onze ambitie, zo proberen 
we de ‘mooie’ merken aan ons te verbinden en de beleving te versterken, met 
als doel het verhogen van het niveau van de spelers. Stel je voor: je slaapt super 
de luxe bij 4 sterren hotel Princeville, wordt vervolgens opgehaald met een Range 
Rover en met een nieuw blik Dunlop Max TP tennisballen onder de arm naar de 
trainingsaccommodatie gebracht. Sponsors als Corona en juwelier House of Pertijs 
maken de totale beleving compleet, niet alleen voor de spelers maar ook voor de 
bezoekers. Zo waant iedereen zich op een groot ATP-toernooi. Uiteraard is ook 
gedacht aan de inwendige mens, zo is er een brasserie en restaurant in de grote 
tent en kan je genieten van aardbeien met slagroom of een zomers drankje in het 
Promodorp. Breda Future+: daar moet je geweest zijn.”

Paul Pertijs, eigenaar van House of Pertijs over Breda Future+:

“In de juweliersbranche is beleving en service hetgeen wat onderscheidt, dit gevoel ervaar 
ik	ook	bij	Breda	Future+,	de	ambiance,	de	aankleding	en	het	diner.	Daarnaast	zijn	de	mensen	
belangrijk en Breda Future+ is tevens een evenement dat dit faciliteert door sprekers en 
netwerkbijeenkomsten te organiseren om inspiratie op te doen. Een absolute aanrader om 
te bezoeken; waar topsport, passie en beleving samenkomen.”

De tournament desk is het bruisend hart van het toernooi. De desk is gevestigd 
in het clubhuis en is alleen toegankelijk voor spelers, coaches, scheidsrechters 
en andere officials. Het clubhuis is tijdens het toernooi omgebouwd tot een 
playerslounge. Het is vaak een drukte van jewelste aan de desk. Spelers komen zich 
inschrijven, vragen om trainingsbanen, lenen ballen, vragen hoe laat ze moeten 
spelen, vragen om vervoer van of naar het hotel of naar één van de trainings-
locaties bij TC Breda of TV Markant. Daarnaast komen ook de scheids rechters 
de wedstrijdballen, drinkflessen en handdoeken en dergelijke ophalen voor hun 
partijen. Ook assisteert de desk bij het inboeken van het hotel of het zoeken naar 
andere overnachtingsmogelijkheden. Als de dag vordert komen spelers een kijkje 
nemen bij de uitslagen die bijgehouden worden. Ook afspraken voor de fysiothera-
peut kunnen bij de tournament desk gemaakt worden. De vrijwilligers van de 
tournament desk zijn er dus vooral om alle deelnemers aan het toernooi te helpen 
en bij te staan met alle mogelijke vragen en wensen die ze hebben.    

‘We willen de 
spelers een
ATP-gevoel 
meegeven’

TOURNAMENT DESK

MIKE VAN VELZEN | SPORT76
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Laat zien
wat jij in
huis hebt!

www.madebytops.com •	Vrijwilligers	Hanneke	Rompa,	Arno	Rademaker 

	 en	hoofd	Tournament	Desk	Peter	van	Pelt

SPORT BSO
KINDER- EN PEUTEROPVANG
WWW.KIK-KINDEROPVANG.NL

Waar bewegen
begint...
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See you at
Breda Future+
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Als tennisgek wil ik natuurlijk alle wedstrijden kun-
nen zien. Daarom wordt er maandelijks een bedrag 
van zo’n 50 euro van mijn bankrekening afgeschre-
ven voor abonnementen op Fox Sports, Sport1, 
Eurosport 2 en TennisTV.com. Op jaarbasis is dat een 
stuk hoger dan ik kwijt ben aan het lidmaatschap 
bij mijn vereniging en materiaalkosten.

Nog leuker is om toptennis live van heel dichtbij te aanschouwen. Wanneer 
ik op Roland Garros of Wimbledon ben dan zoek ik altijd de mooiste 
wed strijden op de buitenbanen op. De bal van de snaren horen springen, 
het glijden, kreunen en zweten van de in topconditie zijnde spelers wil ik 
van dichtbij meemaken.

Daarom is een bezoek aan Breda Future+ ook zo’n genot. Het intieme centre 
court zorgt er voor dat de bezoekers de snelheid van het spel met eigen ogen 
van dichtbij kunnen volgen. Aan de rand van de baan zie je pas hoe ongeloof-
lijk hard de spelers slaan en hoe goed zij anticiperen en bewegen. 

Niet alleen voor de bezoekers van Breda Future+ is het goed dat het toernooi 
jaarlijks te vinden is op de internationale kalender, maar ook voor de spelers. 
Onze nationale talenten kunnen zich zodoende in eigen land internationaal 
meten. Goed om te zien dat ook meer ervaren Nederlandse spelers het 
toernooi altijd weten te vinden. Kortom een goede mix tussen talent en 
klasse. 

Wil Nederland meer topspelers afleveren dan zijn toernooien als Breda 
Future+ van groot belang. Deze springplank dichtbij huis is belangrijk voor 
de ontwikkeling van jonge spelers. Wat mij betreft mag er elke week een 
Breda Future+ georganiseerd worden.

Ik wens alle deelnemers en organisatie veel succes!

Steffan Kok
Uitgever - Hoofdredacteur TENNiS.nl Magazine & Online

Tennis ruiken,
voelen en kijken
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