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ANDERE START
GELIJKE KANS
#ABNAMROFOUNDATION
Daar zit je dan. In een klas vol kinderen met allemaal een ander rugzakje. Want waar je je start maakt in het

leven, daar heb je niets over te zeggen. De een heeft mazzel. De ander heeft minder geluk. En die achterstand
inlopen is moeilijk. Dat klopt niet en moet anders. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven.
Daarom staat onze Foundation al 20 jaar klaar om jongeren te helpen om hun doelen en dromen waar te kunnen
maken. Jaarlijks komen 6500 van onze medewerkers vrijwillig in actie. Zo steunen we bijvoorbeeld
het Jeugdeducatiefonds. We steunen dit fonds financieel, maar onze medewerkers verzorgen ook
gastlessen of ondersteunen scholen op een andere manier. Daarnaast helpen we met sollicitatietrainingen.
Met Bank voor de Klas geven we gastlessen over geld. En 400 medewerkers hebben als Maatje op Afstand
wekelijks online contact met kinderen die een taal- of rekenachterstand hebben.
Gewoon een duwtje in de rug voor wie het nodig heeft. Kijk wat we nog meer doen op abnamro.nl/foundation
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TOPTENNIS LAAT ZICH NIET UIT HET VELD SLAAN
Het is mijn eerste editie als ceo van hoofdsponsor ABN AMRO, en wat voor één. Geen 112.000 enthousiaste tennisliefhebbers in Rotterdam Ahoy bij het World Tennis Tournament
en de World Wheelchair-editie, maar miljoenen fans die via schermen thuis op veilige afstand meegenieten. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, worden alle wedstrijden gratis
uitgezonden via Ziggo Sport Tennis, het finaleweekend bij de NOS en livestreams. Ik ben ongelooflijk blij dat we het toptennis op deze manier toch met de wereld kunnen delen.
ABN AMRO werkt al 48 edities samen met Rotterdam Ahoy om dit evenement mogelijk te maken. Een

een schaal in ontvangst nemen, maar kunnen rekenen op stevige concurrentie uit de mondiale top 10.

geweldig partnership, dat goed bestand blijkt tegen de gevolgen van de pandemie. Het toernooi moest
halsoverkop een nieuwe plek op de jaarplanning krijgen. Vanwege covid-19 werd de Australian Open,

Als hoofdsponsor wil ABN AMRO het toernooi constant vernieuwen. Vooral op het gebied van

het eerste Grand Slamtoernooi op de tenniskalender, drie weken uitgesteld. Nu we ook in Ahoy drie

duurzaamheid nemen we graag het voortouw. Daarin gaan we elk jaar een stap verder. Wist u dat

weken later van start gaan dan gepland, hebben alle spelers voldoende tijd gehad om naar Europa te

wereldwijd jaarlijks 300 miljoen tennisballen in de prullenbak belanden? Op eigen bodem, waar tennis

reizen. En de dertiende editie van het rolstoeltennistoernooi schuift gewoon mee: dat vindt dit jaar

de tweede sport is, zijn dat er zo’n 5,5 miljoen. Om deze oude ballen een tweede leven te geven,

plaats van 4 tot en met 7 maart.

maakten we er eerder al nieuwe producten van: onder andere groene daktegels en een circulaire
sneaker. Vorig jaar recycleden we ze voor het eerst tot een compleet nieuwe tennisbal, de Sustainaball.

Wat gelukkig onveranderd blijft, is de internationale topklasse van het tennis dat we deze week gaan

Deze werd zo enthousiast ontvangen, dat we ‘m hebben doorontwikkeld tot ’s werelds allereerste

beleven. Met vier spelers uit de top 10 van de wereld – Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey

circulaire tennisbal: de Renewaball. Volledig recyclebaar en vrij van microplastic dat anders bij elke slag

Rublev – en op het laatst Alexander Zverev dankzij een wildcard, kunnen we zelfs zeggen dat het

vrijkomt en door de lucht dwarrelt. Wilt u versleten ballen doneren? De komende jaren vindt u

spelersveld sterker is dan ooit. Ook Grand Slam-winnaars en voormalige kampioenen in Rotterdam

inzamelbakken bij zo’n honderd tennisverenigingen in Nederland. Zo maken we de tennissport bal voor

Andy Murray en Stan Wawrinka mogen niet onvermeld blijven.

bal een stukje groener.

De jonge Rus Medvedev, op de Australian Open nog finalist, gaat voor de vierde keer in Rotterdam op

Ik kijk met plezier uit naar de komende

jacht naar de titel. Maar kansrijk is ook Kei Nishikori. Bij zijn debuut in 2019 bereikte de Japanner de

dagen. Richard Krajicek en Esther

halve finale. Mooi dat we ook twee Nederlandse spelers in actie kunnen zien. Botic van der Zandschulp

Vergeer, die de organisatie zoals elk

en Robin Haase zijn last-minute rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten.

jaar weer fantastisch aansturen, wens
ik veel succes. En ik wens u thuis een

Het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament staat garant voor evenveel spektakel. De

tennisbeleving om nooit te vergeten.

Argentijn Gustavo Fernández en Britse titelverdediger Alfie Hewett, nummer 2 en 3 van de wereld, zijn
dit jaar de blikvangers. De Nederlandse eer wordt onder andere hooggehouden door de 28-jarige Tom

Robert Swaak

Egberink en 38-jarige Maikel Scheffers, voor wie het toernooi een belangrijke halte is op weg naar de

CEO ABN AMRO

Paralympische Spelen in Tokio. En Gordon Reid en Stéphane Houdet? Die mochten in Rotterdam eerder
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EEN JAAR ALS NOOIT TEVOREN
Toen we het ABN AMRO World Tennis Tournament in 2020 eindigden, konden we natuurlijk op geen

Tournament is pas echt compleet met alle fans, relaties en medewerkers. Geniet daarom dit keer op

enkele manier vermoeden wat voor een jaar voor ons lag. In april besloten we om alvast aan de

afstand van het toernooi; volgend jaar zien we elkaar weer live!

voorbereidingen te beginnen, immers gingen veel evenementen niet door in die periode en konden we op
die manier de tijd overbruggen tot we weer echt aan de slag zouden kunnen.

Jolanda Jansen
CEO Rotterdam Ahoy

Zeer belangrijk hierbij was dat ABN AMRO, onze loyale partner in de afgelopen 48 jaar, in augustus al
duidelijkheid gaf. Ongeacht het scenario, we gingen door. Zowel het ATP toernooi als het wheelchair
toernooi. Dat gaf vertrouwen om te focussen op deze editie.
Lang hoopten we nog publiek te kunnen verwelkomen in Rotterdam Ahoy, maar de realiteit bleek
anders. Uiteindelijk ging het roer om en zijn we aan de slag gegaan om een toernooi neer te zetten dat
alles in zich heeft om de fans ook op afstand optimaal te laten genieten. Met het normale
productiebudget. Ons centre court is omgetoverd tot een tv studio. Een aanpak die ons team nu al heel
veel complimenten heeft opgeleverd uit binnen- en buitenland. Terechte lof, want er is door het team
van Ahoy en ABN AMRO harder gewerkt dan ooit tevoren aan dit resultaat.
Zelf wil ik graag onze zakelijke relaties danken, die er dit jaar helaas niet bij kunnen zijn. We hebben veel
leuke berichten en support ontvangen. Dat zorgt er voor dat we nu alweer uitkijken naar volgend jaar.
Want ook al is het best een keer lekker om casual rond te kunnen lopen, het ABN AMRO World Tennis

7

ROLLERCOASTER EINDIGT IN EEN STIL AHOY
In mijn (inmiddels alweer) achttien jaar als toernooidirecteur heb ik veel roerige edities mogen beleven. Zo’n jaar als nu heb ik echter nog
niet meegemaakt. Het is een rollercoaster geweest, die duurde van februari vorig jaar tot eigenlijk de laatste dag voor het toernooi.
Wel publiek, geen publiek. Wel Nadal, geen Nadal. De stemming kende voor ons hoogtepunten en dieptepunten, al voor het toernooi
begonnen was. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een televisie-editie. Een knap staaltje werk van het team van Rotterdam Ahoy. Maar
dat kan alleen dankzij de onvoorwaardelijke steun van ABN AMRO, waar een team aan de slag is dat net zo verbonden is aan het
toernooi als wij.
Uiteindelijk hebben we een mooi toernooi, dat dankzij onze trouwe mediapartners voor iedereen van begin tot eind te volgen is. Met vier
top-10 spelers gaan we een mooie tennisweek tegemoet. Het zal vreemd zijn dat het desondanks stil blijft in Ahoy. Het geroezemoes in
het VIP-dorp, het gejuich van de fans, de duizenden kinderen, ik ga het deze week missen. Net als de vele gesprekken, ontmoetingen,
interviews en activiteiten die normaal mijn agenda vullen.
Gelukkig blijft er mooie sport over. Daar kan ik meer van meemaken dan ooit tevoren, omdat mijn agenda veel leger is dan anders. Toch
lever ik die vrije tijd volgend jaar met alle plezier weer in, want het is veel leuker met iedereen in het stadion.
Veel plezier gewenst,

Richard Krajicek
Toernooidirecteur
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DANIIL MEDVEDEV PLAYS WITH

THE MOST IMPORTANT SHOT
IS THE NEXT ONE

PRIJZENGELD & ATP PUNTEN
ATP TOUR
Gedurende het jaar behalen de spelers punten voor de Fedex ATP Rankings op de Grand Slams en de ATP Tour. Er zijn vier categorieën van toernooien en
de ATP Finals aan het eind van het jaar. De categorie geeft aan hoeveel punten er zijn te verdienen voor de winnaar.
Categorie

Toernooien

2000

Grand Slams* : Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open

1500

Nitto ATP Finals

1000

Cincinnati, Indian Wells, Madrid, Miami, Monte Carlo, Toronto, Parijs, Rome, Shanghai

500

ABN AMRO World Tennis Tournament, Acapulco, Barcelona, Bazel, Beijing, Dubai, Halle, Hamburg, Queens,
Rio de Janeiro, Tokio, Washington, Wenen

250

Alle overige ATP Tour toernooien, waaronder bijvoorbeeld het Libema Open

* Grand Slams zijn geen ATP evenementen

PRIJZENGELD EN ATP PUNTEN
Winnaar

Finalist

Halve finales

Kwartfinales

2e ronde

1e ronde

ATP Punten

500

300

180

90

45

0

Single

€ 89.265

€ 66.000

€ 47.000

€ 32.000

€20.000

€11.500

Dubbel

€ 29.100

€ 22.500

€ 16.500

€ 11.250

n.v.t

€ 7.700
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DE RENEWABALL
WINT ALTIJD

#SPONSORVANCIRCULARITEIT

Miljoenen tennisballen vervuilen het milieu. Dat kan anders.
Daarom steunen wij als hoofdsponsor van het ABN AMRO
World Tennis Tournament de ontwikkeling van ’s werelds
eerste circulaire tennisbal: de Renewaball. Kijk voor meer
informatie op abnamro.nl/renewaball

ABN AMRO WORLD WHEELCHAIR TENNIS TOURNAMENT
Welkom op alweer de 13e editie van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Van dezelfde internationale topklasse als altijd, maar dan digitaal. Gek en jammer dat
het zo moet. En tegelijkertijd natuurlijk heel begrijpelijk. Ik ben enorm gelukkig met het feit dat het rolstoeltennistoernooi, als vast onderdeel van het ABN AMRO World Tennis
Tournament, ook deze editie weer een mooie plek heeft gekregen. Die integratie is uniek in de wereld. Nu alle wedstrijden digitaal te bezoeken zijn, brengen we het rolstoeltennis
hopelijk bij een nog breder publiek onder de aandacht.
Veel spelers hebben het afgelopen jaar weinig kunnen spelen, en dat is ongelofelijk lastig geweest. Als

Ik sluit graag af met nog een paar laatste woorden van Frank Heinen: “Wie sport op het hoogste niveau,

Chef de mission voor de Paralympische Spelen van Tokio 2020 zie ik veel topsporters van dichtbij

weet wat het is om een plotse bocht te maken, hoe je ineens moet remmen of versnellen, kent alle

strijden voor hun dromen. Tijdens een digitale bijeenkomst van TeamNL bracht sportschrijver Frank

geheimen van spontaniteit. Sport bestaat uit drie miljard variabelen, topsport is secuur geplande

Heinen onlangs een ode aan de sporters. Zijn woorden zijn mij uit het hart gegrepen: “Meer dan wat

improvisatie. Geef je soms over, maar geef nooit op.”

dan ook is topsport een reis, die draait om de bestemming. Het gaat om het Grote Doel. Wat doe je als
je al onderweg bent en de eindhalte wordt plots geschrapt? Haast een jaar lang zonder haast

Ik wens u veel plezier bij de tennisbeleving in Rotterdam Ahoy, waar vandaan u ook kijkt.

inmiddels. Slechts: een vrije baan, een verlaten bad, een uitgestorven weg. Een veld, een zaal, een jaar
zonder doel. Je kunt nog trainen, maar waarvoor?”

Esther Vergeer
Toernooidirecteur

Gelukkig hoort bij sport ook doorzetten. Daarom zetten wij in Rotterdam dit jaar weer een fantastisch

ABN AMRO World

toernooi neer. En ook al is dat zonder publiek en zal de sfeer anders zijn dan normaal, we gaan er het

Wheelchair Tennis Tournament

beste van maken. Het prachtige tennis komt via schermen gewoon naar u toe, zodat u ook thuis de
spanning van de wedstrijden kunt beleven.
Aan de spelers zal het niet liggen. Maar liefst 8 spelers uit de top 10 van de wereld reizen af naar
Rotterdam. Totaal 12 spelers zullen strijden om de titel en zijn misschien wel meer dan ooit gebrand op
die trofee. Hun ultieme doel? Zichzelf klaarstomen voor een hoogtepunt dat later dit jaar in Tokio
plaatsvindt: de Paralympische Spelen. Maikel Scheffers en Tom Egberink zullen hier ook aan
deelnemen en gaan hopelijk voor de Nederlandse glans zorgen. Voor die fanatieke kleur op onze
wangen. En voor het gejuich waarmee we met elkaar, voor elkaar, van sport genieten. Want ach, wat
zijn we daar allemaal aan toe!
First things first: Rotterdam. Wilt u het rolstoeltennistoernooi meebeleven? Volg alle wedstrijden via de
streams op onze website. De finale single kijkt u met commentaar via NOS.nl en de samenvatting van
de finale is te zien via NOS en Ziggo Sport Tennis.
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GROOTS
BEGINT
KLEIN
Het begint met de ontdekking.
Dat je iets wilt. Dat je ambitie hebt.
Xavier wil tennissen. Toernooien winnen.
Wij zetten ons in om zijn talent tot bloei
te laten komen. Zijn dromen te realiseren.
Het is onze steun. Zijn gedrevenheid.
Zijn bekroning.

Esther Vergeer | Voormalig rolstoeltennisster
en zevenvoudig paralympisch kampioen

EEN GEK MAAR GOED JAAR EN NOG STEEDS OP KOERS RICHTING JAPAN
Dubbelpartners Maikel Scheffers (38) en Tom Egberink (28) konden hun kwalificatie

Dit wordt dus jullie eerste internationale dubbeltoernooi in lange tijd. Wat zijn jullie

voor de Paralympische Spelen in Tokio bijna aanraken. En toen kwam corona.

verwachtingen?

Ondanks het rare jaar en een elleboogblessure zijn ze nu in uitstekende vorm. Op het
ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament willen ze vooral wedstrijdritme
winnen. En de finale, natuurlijk.

Tom: ‘Heel eerlijk: ik vind het best spannend! Onze tegenstanders hebben afgelopen jaar redelijk veel
wedstrijdritme kunnen opdoen, ik moet echt weer in de flow komen. Tegen de Fransen ging het vorige
keren vaak mis. Dat waren zure potjes, maar daar leer je wel weer veel van. Mijn verwachting voor dit
jaar? We gaan uiteraard voor de winst. Verder willen we gewoon veel uren maken. Dan ontdekken we
vanzelf wat we nog moeten aanscherpen om straks te schitteren in Tokio.’

Welkom terug op de courts van Rotterdam Ahoy! Niet lang na de vorige editie kwam de wereld
plots tot stilstand. Hoe hebben jullie alles vanaf daar beleefd?
Maikel: ‘Ik heb nog een toernooi in Engeland uit kunnen spelen, vlak voordat het virus Europa
binnendrong. En toen snel naar huis. Tijdens de lockdown heb ik m’n woonkamer omgebouwd tot
privégym. Fit blijven vergde wat inventiviteit, maar alles kan! Na een paar weken gingen de faciliteiten
van het Nationaal Tennis Centrum gelukkig weer open. Toen kon ik ook weer specifiek op de dubbel
trainen.’ Tom: ‘Mijn jaar begon sowieso lastig: ik moest vlak na Rotterdam onder het mes vanwege een
elleboogblessure. Engeland moest ik afzeggen. Ik ben geopereerd op de dag voordat alles op slot ging.
Vanaf daar ben ik het rustig gaan opbouwen. Uiteindelijk heeft het twee maanden geduurd voordat ik
weer mee kon doen.’

TOM EGBERINK

MAIKEL SCHEFFERS

Jullie staan er nog steeds goed voor richting de Paralympische Spelen, die zijn verschoven naar

Leeftijd

: 28 Jaar

Leeftijd

: 38 Jaar

deze zomer. Hebben jullie dit uitstel kunnen omzetten in een voordeel?

Geboren in

: Zwolle

Geboren in

: ’s-Hertogenbosch

Maikel: ‘Ik denk het wel. We hebben eigenlijk gewoon een jaar extra de tijd gehad om beter te worden,

Hoogste

zo zie ik het. Tom heeft goed kunnen herstellen, in december stonden we als dubbelpartners nog op

notering single

het EK. Onze samenwerking kan best tegen een stootje: we spelen natuurlijk al heel lang samen, dus
zijn perfect op elkaar ingespeeld. Op de trainingen kun je daarnaast veel simuleren. Speltypes

Hoogste
:8

notering single

:1

Hoogste

Hoogste
notering dubbel

:6

notering dubbel

:2

Maar goed, de tribunes blijven wel leeg natuurlijk. Dat is jammer. De sfeer, het publiek: we houden er

ABN AMRO WWTT

: 8e keer

ABN AMRO WWTT

: 13e keer

allebei wel van.’ Maikel: ‘Ik vind dat ook heerlijk inderdaad. Hoe vaak krijg je nou de kans om te spelen

Opm. prestaties

:

Opm. prestaties

:

bijvoorbeeld.’ Tom: ‘Behalve wedstrijddruk, die kun je niet faken. Die druk is volgens mij goed voor ons.

met vrienden, familie en sponsoren langs de lijn?’ Tom: ‘Aan de andere kant is dit misschien juist wel
goed voor ons. Nu kunnen we volledig focussen op de wedstrijden.’

Winst op Wimbledon (2012)

Winst op Roland Garros (2011) en
Australian Open (2012)
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SPELERSVELD ABN AMRO WORLD
WHEELCHAIR TENNIS TOURNAMENT 2021
Speler

Ranking

Leeftijd

Land

Gustavo Fernandez

2

27 jaar

Argentinië

Alfie Hewett

3

23 jaar

Groot-Brittannië

Joachim Gerard

4

32 jaar

België

Gordon Reid

5

29 jaar

Groot-Brittannië

Stephane Houdet

6

50 jaar

Frankrijk

Nicolas Peiffer

7

30 jaar

Frankrijk

Tom Egberink

8

28 jaar

Nederland

Takashi Sanada

10

35 jaar

Japan

Daniel Rodrigues

11

36 jaar

Brazilië

Martín de la Puente

13

21 jaar

Spanje

Maikel Scheffers

14

38 jaar

Nederland

Ruben Spaargaren (WC)

17

21 jaar

Nederland
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ABN AMRO WORLD WHEELCHAIR TENNIS TOURNAMENT 2021
De wedstrijden zijn de volgen via abnamrowtt.nl/wwtt. De finale single is op zondag met commentaar te volgen op NOS.nl.
Donderdag 4 maart 2021

Zaterdag 6 maart 2021

12.30 uur

Achtste finale 1 – single

12.00 uur

Halve finale 1 – single

Niet voor 14.30 uur

Achtste finale 2 – single

Niet voor 13.30 uur

Halve finale 2 – single

Niet voor 16.00 uur

Achtste finale 3 – single

17.00 uur

Halve finale 1 – dubbel

Niet voor 17.30 uur

Achtste finale 4 – single

Niet voor 18.30 uur

Halve finale 2 – dubbel

Vrijdag 5 maart 2021

Zondag 7 maart 2021

10.00 uur

Kwartfinale 1 – single

11.30 uur

Finale – single

Niet voor 11.30 uur

Kwartfinale 2 – single

Niet voor 14.30 uur

Finale – doubles

Niet voor 13.00 uur

Kwartfinale 3 – single

Niet voor 14.30 uur

Kwartfinale 4 – single

Niet voor 17.00 uur

Kwartfinale 1 – dubbel

Niet voor 18.30 uur

Kwartfinale 2 – dubbel
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Geniet live van onder meer:
•
•
•
•
•
•

ATP Masters 1000 toernooien
ATP 500 toernooien
Wimbledon
ment
ABN AMRO World Tennis Tourna
Davis Cup
meer!
Billie Jean King Cup en nog veel

IN DE MEDIA
UITZENDSCHEMA ZIGGO SPORT TENNIS
Alle enkelspelpartijen van het 48e ABN AMRO World Tennis Tournament zijn gratis live te volgen via Ziggo Sport Tennis, online en de app
voor Ziggo klanten:
•

Maandag vanaf 12.30 uur en vanaf 19.30 uur

•

Dinsdag vanaf 11.00 uur en vanaf 19.30 uur

•

Woensdag vanaf 11.00 uur en vanaf 19.30 uur

•

Donderdag vanaf 11.00 uur en vanaf 19.30 uur

•

Vrijdag vanaf 12.30 uur en vanaf 19.30 uur

•

Zaterdag 15.00 uur en 19.30 uur Halve finale

•

Zondag 15.30 uur Finale

UITZENDSCHEMA NOS STUDIO SPORT
Dagelijks zijn de beide avondwedstrijden vanaf 19.30 uur live te volgen via de stream op NOS.nl. Ook de wedstrijden van de Nederlandse
spelers zijn live via de stream te volgen. Op NPO1 is het ABN AMRO World Tennis Tournament te volgen op:
•

Zaterdag 6 maart 15.00 uur Halve finale

•

Zondag 7 maart 15.30 uur Finale

Dagelijks zijn in de NOS Sportjournaals en het late Journaal met Sport samenvattingen te zien.
OPTIMAAL TENNIS BELEVEN
Optimaal tennis beleven doe je met de uitzendingen en ons second screen, dat is te vinden op:

https://daily.abnamrowtt.nl/second-screen
daily.abnamrowtt.nl/second-screen

Hier hebben we diverse aantrekkelijke mogelijkheden, die het kijken naar de wedstrijden nog spannender maken.
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WINNAARS 2020
Voor alle winnaars in de historie kijk je op www.abnamrowtt.nl/spelers/winnaars
https://www.abnamrowtt.nl/spelers/winnaars

GAËL MONFILS

NICOLAS MAHUT &
PIERRE-HUGUES HERBERT

23

TOT ZIENS BIJ HET ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT

5 T/M 13 FEBRUARI 2022 ROTTERDAM AHOY

Alle informatie onder voorbehoud. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

