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RUIM BAAN VOOR GELIJKE KANSEN IN DE TENNISSPORT

5

Ondanks dat de coronamaatregelen ook dit jaar geen volle tribunes toestaan, blijven we met ons 

toernooi mensen wereldwijd inspireren. Normaal maken ruim 112.000 tennisliefhebbers de wedstrijden 

– en alles eromheen – live mee als bezoeker. Om zo veel mogelijk fans te bereiken, worden ook dit jaar 

alle wedstrijden uitgezonden via Ziggo Sport en NOS.nl. Ik ben ongelooflijk blij dat we het toptennis op 

deze manier met de wereld kunnen delen. 

Sinds de start in 1974 is ons toernooi uitgegroeid tot het grootste indoor tennisevenement van Europa. 

De relatie tussen ABN AMRO en Rotterdam Ahoy is daarmee het langstlopende sponsorship binnen de 

ATP Tour. Een succesvolle samenwerking, die we onlangs wederom hebben verlengd: ABN AMRO blijft 

als titelsponsor in ieder geval tot en met 2025 bij beide toernooien betrokken.

Deze editie staat in het teken van gelijke kansen voor tennissers. Wie dezelfde prestaties levert, verdient 

tenslotte hetzelfde podium. Niet voor niets zijn we naast hoofdsponsor van deze 49ste editie inmiddels 

ook al 14 jaar oprichter en eigenaar van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Voor de 

vaste bezoeker is het misschien vanzelfsprekend dat het rolstoeltennis volledig geïntegreerd is in het 

reguliere toernooi. Toch is dat uniek in de wereld. Gelukkig nemen steeds meer toernooien een 

voorbeeld aan het onze. Benieuwd wat ABN AMRO nog meer doet om gelijke kansen te versnellen? 

Kijk dan eens op abnamro.nl/sponsoringversnelt.

Ik wens Esther Vergeer en Richard Krajicek, die de organisatie zoals elk jaar weer fantastisch 

aansturen, veel succes. En ik wens u – samen met miljoenen andere tennisliefhebbers – spannende en 

onvergetelijke wedstrijden. 

Robert Swaak

CEO ABN AMRO

Al 49 jaar werkt ABN AMRO samen met Rotterdam Ahoy om het ABN AMRO World Tennis Tournament mogelijk te maken. En ook het ABN AMRO World Wheelchair Tournament 

vindt voor de 14e keer plaats. Een prachtig partnership, dat ruimte biedt om gelijke kansen in de tennissport te versnellen. Daar zijn we als hoofdsponsor enorm trots op.

WELKOM IN  
DE WERELD VAN
EIGEN BAAS 
BOVEN BAAS #KENNISVANZAKEN
Als je voor jezelf gaat beginnen is dat 

best een tikje spannend. Wil jij zekerheid 

inbouwen in je eigen bedrijf? En het beste 

advies altijd stand-by? Sluit dan nu een 

betaalpakket af dat bij jou past. 

abnamro.nl/kennisvanzaken

301555_AAEX_adv Kennis van Zaken_A4_landscape_V2.indd   1 13-01-22   10:33
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DE START VAN IETS MOOIS

7

In 2020 waren we het laatste grote sportevenement dat met publiek georganiseerd werd. De 

uitverkochte sessies, het juichende publiek na de prachtige overwinning van Gaël Monfils. Niemand 

kon vermoeden dat het zo lang zou duren voor we weer samen van live tennis van het hoogste niveau 

konden genieten.

Na de TV editie van vorig jaar, zijn we heel blij dat we nu weer fans mogen verwelkomen. Live van sport 

genieten, uiteindelijk is dat waar we het voor doen. Weliswaar nog niet in de aantallen die we graag 

zouden willen, met een kleinschaliger aanpak dan we gewend zijn, toch kijken we er enorm naar uit. De 

spanning die voelbaar is net voor de wedstrijd. Het juichen na een prachtig punt. De aanmoedigingen. 

Ze zijn enorm belangrijk.

Toch raad ik jullie aan om ook online en op TV het toernooi te volgen. We kunnen helaas bij de 

wheelchair-wedstrijden geen publiek toelaten, maar op de livestream zijn alle wedstrijden te volgen. Je 

zult versteld staan van het hoge niveau dat de absolute wereldtop tentoon spreidt.

Esther en Richard zijn er beiden weer in geslaagd om de top van de wereld naar Rotterdam te halen. 

Dat verdient een enorm compliment, vooral in de huidige tijd waarin spelers nog bewuster de 

toernooikalender samen stellen.

Dit is zeker ook de verdienste van ABN AMRO. Zij steunen ons, in voor en tegenspoed, en stellen ons 

in staat om altijd te werken aan een nog mooier en beter toernooi. Hoe sterk de band is, blijkt wel uit 

het feit dat we ook de volgende drie jaar weer op elkaar kunnen rekenen. We zijn vastbesloten om dit 

volgend jaar in de jubileumeditie, als we 50 jaar samenwerken, dubbel en dwars te laten zien. 

Nu ga ik eerst genieten van publiek op de tribunes; genoeg om het verschil te maken. Hopelijk genieten 

jullie net zoveel van een mooie week tennis als dat wij dat allemaal gaan doen!

Jolanda Jansen

CEO Rotterdam Ahoy

C A R L O S  A L C A R A Z

I N T E S A  S A N P A O L O  N E X T  G E N  A T P  F I N A L S 

FOLLOW THE TOUR

ATPTOUR.COM

@ATPTour

IMAGES COURTESY OF GE T T Y IMAGES

PREMIER PARTNER

THIS IS 
TENNIS

THIS IS EVERY SURFACE,  
EVERY SHOT         
 
 
 
EVERY EMOTION

THIS IS EVERY SURFACE,  
EVERY SHOT         
 
 
 
EVERY EMOTION



DE START VAN IETS MOOIS

7

In 2020 waren we het laatste grote sportevenement dat met publiek georganiseerd werd. De 

uitverkochte sessies, het juichende publiek na de prachtige overwinning van Gaël Monfils. Niemand 

kon vermoeden dat het zo lang zou duren voor we weer samen van live tennis van het hoogste niveau 

konden genieten.

Na de TV editie van vorig jaar, zijn we heel blij dat we nu weer fans mogen verwelkomen. Live van sport 

genieten, uiteindelijk is dat waar we het voor doen. Weliswaar nog niet in de aantallen die we graag 

zouden willen, met een kleinschaliger aanpak dan we gewend zijn, toch kijken we er enorm naar uit. De 

spanning die voelbaar is net voor de wedstrijd. Het juichen na een prachtig punt. De aanmoedigingen. 

Ze zijn enorm belangrijk.

Toch raad ik jullie aan om ook online en op TV het toernooi te volgen. We kunnen helaas bij de 

wheelchair-wedstrijden geen publiek toelaten, maar op de livestream zijn alle wedstrijden te volgen. Je 

zult versteld staan van het hoge niveau dat de absolute wereldtop tentoon spreidt.

Esther en Richard zijn er beiden weer in geslaagd om de top van de wereld naar Rotterdam te halen. 

Dat verdient een enorm compliment, vooral in de huidige tijd waarin spelers nog bewuster de 

toernooikalender samen stellen.

Dit is zeker ook de verdienste van ABN AMRO. Zij steunen ons, in voor en tegenspoed, en stellen ons 

in staat om altijd te werken aan een nog mooier en beter toernooi. Hoe sterk de band is, blijkt wel uit 

het feit dat we ook de volgende drie jaar weer op elkaar kunnen rekenen. We zijn vastbesloten om dit 

volgend jaar in de jubileumeditie, als we 50 jaar samenwerken, dubbel en dwars te laten zien. 

Nu ga ik eerst genieten van publiek op de tribunes; genoeg om het verschil te maken. Hopelijk genieten 

jullie net zoveel van een mooie week tennis als dat wij dat allemaal gaan doen!

Jolanda Jansen

CEO Rotterdam Ahoy

C A R L O S  A L C A R A Z

I N T E S A  S A N P A O L O  N E X T  G E N  A T P  F I N A L S 

FOLLOW THE TOUR

ATPTOUR.COM

@ATPTour

IMAGES COURTESY OF GE T T Y IMAGES

PREMIER PARTNER

THIS IS 
TENNIS

THIS IS EVERY SURFACE,  
EVERY SHOT         
 
 
 
EVERY EMOTION

THIS IS EVERY SURFACE,  
EVERY SHOT         
 
 
 
EVERY EMOTION



EENS MAAR NOOIT WEER. OF TOCH?

9

Vorig jaar sprak ik tijdens mijn speech na afloop van de finale op het centre court de woorden uit richting onze fans: “Eens maar nooit 

weer. We hebben jullie enorm gemist.” Eerlijk gezegd maakte het me ook best emotioneel om een week lang in een leeg Rotterdam Ahoy 

te verkeren.

Het ABN AMRO World Tennis Tournament hoort namelijk te bruisen van de energie. Met fans, met ons prachtige VIP dorp en met een 

enorme hoeveelheid activiteiten. Toen het er lange tijd naar uitzag dat we weer geen publiek mochten verwelkomen, werd ik ook 

meermaals aan mijn woorden herinnerd. En toch hadden we ook dan weer door kunnen gaan. Dankzij onze trouwe partner ABN AMRO, 

die zelfs in deze lastige periode besloot om de samenwerking met drie jaar te verlengen. We kunnen ze daar niet vaak genoeg voor 

bedanken. Ze zijn al negenveertig jaar de drijvende kracht achter het toernooi en ook al veertien jaar de aanjager van het wheelchair 

toernooi.

In de aanloop naar het toernooi, toen versoepelingen van de evenementen mogelijk werden, kregen we veel reacties van fans. Zij wilden 

ons topveld live zien. Met of zonder activiteiten. Toen bleek dat de eindtijd niet op 17.00 uur maar op 22.00 uur kwam, hebben we 

besloten hier gehoor aan te geven. Het was de start van een intensieve week, waarin ons team er alles aan gedaan heeft om iedereen 

die dat wilde van een goede kaart te voorzien. Ik heb er met bewondering naar gekeken. Er zal vast wel eens iets mis zijn gegaan, maar 

wat een topprestatie. 

Het belangrijkste is dat we straks weer fans in de zaal hebben. Dat is fijn voor hen, voor ons maar zeker ook voor de spelers. En gelukkig 

kan ik vol blijven houden: “Het was eens, maar nooit weer.”

Ik wens jullie heel veel plezier.

Richard Krajicek 

Toernooidirecteur

Toptennis 
kijk je live op 
Ziggo Sport!

Beleef exclusief alle actie van onder meer:
• ATP Masters 1000 toernooien
• ATP 500 toernooien
• WTA Tour
• Wimbledon
•  ABN AMRO World Tennis Tournament

• Libéma Open
• Davis Cup
•  Billie Jean King Cup 

en nog veel meer!

www.ziggosport.nl

Gratis
voor Ziggo 
klanten op 
kanaal 14
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PRIJZENGELD & ATP PUNTEN

11

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  € 109.565  € 81.290  € 57.725  € 38.875  €24.745  €14.135

Dubbel  € 40.050  € 30.630  € 21.210  € 14.130  n.v.t  € 8.250

220201_TF_Ppub Daniil + Iga 297x210.indd   1 01/02/2022   14:07
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TWAALF TOPTENNISSERS MET DE SCHAAL IN HUN VIZIER

13

Nóg een editie in digitale vorm. Helaas. Door omstandigheden die we allemaal kennen, hebben we weer moeten besluiten om het toernooi zonder publiek te spelen. Minder leuk, 

dat is zeker. Maar nog steeds meer dan de moeite waard om op de voet te volgen, ook op afstand!

Als rolstoeltennistoernooi zijn we al 14 edities lang bezig met het creëren van gelijke kansen. Een thema 

dat de afgelopen tijd steeds duidelijker zichtbaar wordt en waar de wereld om ons heen zich meer en 

meer over uitspreekt. Dat is mooi. We zijn ervan overtuigd dat we met de kracht van sport een steentje 

kunnen bijdragen aan de gelijkheid in de samenleving. Vandaar dat ik enorm trots ben dat ABN AMRO 

dit onderwerp zo prominent naar voren schuift, en er via campagnes extra aandacht aan besteedt.

Een wedstrijd speel je om te winnen. Maar los van de krachtmeting op de baan, kijken wij op ons 

toernooi ook graag naar de overeenkomsten tussen de spelers. Waarin zijn ze elkaars gelijken? Hoe 

kunnen ze van elkaar leren? En op welke vlakken bewonderen ze elkaar? Normaal ziet u de deelnemers 

alleen tijdens de wedstrijden in actie, in het heetst van de strijd. Met een winnaar en verliezer als ultiem 

bewijs. Dit keer vertellen we ook de verhalen áchter de schermen. Wat gebeurt er in de weken dat er 

alleen maar getraind wordt, wanneer er even geen competitie is? Neem een kijkje in de boeiende en 

inspirerende wereld van onze toptennissers.

Als het om integratie van het rolstoeltennis gaat, blijft het ABN AMRO World Wheelchair Tennis 

Tournament wereldwijd voorloper. Andere toernooien nemen ons dan ook als voorbeeld van hoe het 

zou kunnen – of eigenlijk zou moeten. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn. Aan mij de schone 

taak om deze vanzelfsprekendheid steeds verder uit te bouwen.

Het afgelopen jaar was een uitdaging, en de uitdagingen blijven voorlopig nog wel even. Ik vind het 

prachtig dat we desondanks een evenement hebben neergezet dat vanuit de hele wereld kan worden 

meebeleefd. De betrokkenheid van miljoenen tennisliefhebbers wereldwijd, die we de afgelopen jaren 

hebben opgebouwd, is heel waardevol. Iets wat we moeten koesteren. 

Onze spelers zijn er klaar voor en zullen in een paar dagen tijd de strijd met elkaar aan gaan. Wie van 

de 12 er met de felbegeerde schaal naar huis gaat? Maar liefst 8 spelers uit de mondiale top 10 reizen 

af naar Rotterdam, dus we kunnen hoe dan ook rekenen op een winnaar van wereldformaat.

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

volgend jaar dan toch écht weer live.

Esther Vergeer

Directeur ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament

DE WERELD 
VAN GELIJKE 
KANSEN
#SPONSORINGVERSNELT
In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller 

stappen maken. Zoals in het voetbal. Daarom 

sponsoren wij al jarenlang de Ajax Vrouwen, 

zodat zij zich net zo snel kunnen ontwikkelen als 

de mannen. Zo is er al een jeugdopleiding voor 

talentvolle meiden die bij Ajax trainen. Kijk wat we 

nog meer doen om gelijke kansen te versnellen op

abnamro.nl/sponsoringversnelt

301572_AAEX_adv_Gelijke_kansen_A4_landscape.indd   1 13-01-22   08:02

WILT U MEEGENIETEN VAN HET ROLSTOELTENNISTOERNOOI? 
Volg alle wedstrijden via de streams op onze website. Op de tenniszender van Ziggo worden iedere avond, voorafgaand aan de ATP- 

wedstrijd om 19.30 uur, de hoogtepunten getoond. De finale single kijkt u op zondag met commentaar via NOS.nl, en de samenvatting 

van de finale is te zien via NOS en de tenniszender van Ziggo. 
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WILT U MEEGENIETEN VAN HET ROLSTOELTENNISTOERNOOI? 
Volg alle wedstrijden via de streams op onze website. Op de tenniszender van Ziggo worden iedere avond, voorafgaand aan de ATP- 

wedstrijd om 19.30 uur, de hoogtepunten getoond. De finale single kijkt u op zondag met commentaar via NOS.nl, en de samenvatting 

van de finale is te zien via NOS en de tenniszender van Ziggo. 
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Ze beleefden allebei een doorbraak in een sprankelend tennisjaar: tennisser Botic 

van de Zandschulp won in 2021 opeens van absolute wereldtoppers en denderde – 

onder meer door het bereiken van de kwartfinale van de US Open – de top-100 van 

de wereld binnen. En rolstoeltennisser Tom Egberink beleefde op de Paralympische 

Spelen in Tokio zijn finest days. Hij won brons in het dubbelspel en zilver in de single. 

Op het ABN AMRO World Tennis Tournament en het ABN AMRO World Wheelchair 

Tennis Tournament hopen Egberink en Van de Zandschulp nieuwe mijlpalen te 

behalen.

Ze komen elkaar geregeld tegen. Egberink (29) en Van de Zandschulp (26) trainen vaak tegelijkertijd in 

het Nationaal Trainings Centrum (NTC) in Amstelveen. “Botic traint als een beest”, zegt Egberink. Voor 

het grote publiek was de opmars van Van de Zandschulp afgelopen jaar wellicht een verrassing, 

Egberink zag het al eerder aankomen. “Botic heeft er jarenlang kneiterhard voor gewerkt.”

Het bovenstaande is ook van toepassing op Egberink zelf. Van de Zandschulp: “Wij hebben allebei 

ons eigen trainingsprogramma, maar komen elkaar vaak tegen in het krachthonk en dan maken we een 

praatje. Het valt me op dat rolstoeltennissers ongelofelijk veel trainingsuren maken, terwijl ze minder 

toernooien spelen. Dat is lastig qua motivatie.’’

Dat is het soms ook, erkent Egberink, helemaal omdat hij in zijn carrière veel tegenslagen moest 

overwinnen. Hij werd diverse keren aan zijn elleboog geopereerd, gevolgd door maandenlange 

revalidaties. In Tokio volgde de bekroning voor het overwinnen van al die tegenslagen. Egberink: “Ik 

ben na het winnen van de medailles bedolven onder de reacties. Mooi dat zó veel mensen me volgen. 

Rolstoeltennis is nog relatief onbekend en we krijgen minder media-aandacht en prijzengeld dan 

tennissers, maar ik hoop dat we – zoals in Rotterdam Ahoy – vaker kunnen laten zien hoe mooi onze 

sport is.”

Een praatje met Djokovic

Niet alleen in Rotterdam Ahoy, waar het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament en het ABN 

AMRO World Tennis Tournament volledig geïntegreerd zijn, maar ook tijdens de Grand Slams valt het 

Egberink op dat de leus ‘dezelfde ambitie, verdient hetzelfde podium’ heel natuurlijk kan aanvoelen. “In 

New York zat Novak Djokovic bij me in de kleedkamer. Hij moest na mijn dubbelfinale de baan op en 

dan maak je gewoon een praatje, als sporters met interesse voor elkaar.” Egberink deed dit inzicht al 

eerder op: of je nu in een rolstoel zit of niet, topsport is verrassend universeel. Met veel opofferingen, 

elke dag buffelen, veel plezier, met hoge pieken, maar soms ook diepe dalen.

Moeizame periode

Want ook bij ‘laatbloeier’ Van de Zandschulp zat het niet altijd mee. Zijn voormalig trainer Remco 

Schreurs vertelde vorig jaar dat Van de Zandschulp in een moeizamere periode ook wel eens 

verzuchtte dat hij misschien beter ‘een 9 tot 17-baan’ kon gaan zoeken. Inmiddels is dat beeld 

rigoureus gekanteld.

Van de Zandschulp: “Tennis is natuurlijk een fantastische sport, maar de top bereiken is zeker niet 

makkelijk. Ik denk dat je in elk leuk beroep wel eens dagen hebt dat het tegenzit. Nu het zo goed gaat, 

leef ik niet opeens op een roze wolk. Afgelopen jaren heb ik me door hard te werken telkens in fysiek 

en mentaal opzicht kunnen verbeteren, daar ga ik gewoon mee verder. Wat wel veranderd is: ik heb 

bewezen dat ik – ook als ik heel veel partijen speel – fysiek veel aankan. En tegenstanders zijn me iets 

anders gaan bekijken, merk ik.”

In de spotlight

Zo zullen in Rotterdam ook de schijnwerpers nadrukkelijk op hem gericht zijn, als de man die in staat is 

om top 10 tennissers te verslaan. Van de Zandschulp verheugt zich vooral op het weerzien met 

Rotterdam Ahoy: “Het ABN AMRO World Tennis Tournament is, ook volgens de buitenlandse 

tennissers, het beste indoor tennistoernooi van Europa. En dat geldt voor de rolstoeltennissers ook.”
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Hoe haal je niet alleen het beste uit jezelf, maar laat je ook de ander floreren? Met die 

vraag zijn rolstoeltennisser Maikel Scheffers en tennisser Wesley Koolhof elke dag 

bezig. Beide dubbelspecialisten hopen van 5 tot en met 13 februari bij het ABN 

AMRO World Wheelchair Tennis Tournament en ABN AMRO World Tennis 

Tournament op nieuw sportief succes.

Tennis is een teamsport. Althans, als je de verhalen van de routiniers Scheffers (39) en Koolhof (32) 

beluistert. Scheffers won bij de Paralympische Spelen in Tokio aan de zijde van Tom Egberink een 

bronzen medaille in het dubbelspel. Een succesvol koppel dus, maar dat was het niet altijd. Scheffers: 

“Het lag niet erg voor de hand dat wij met elkaar zouden gaan dubbelen. Eigenlijk lagen we elkaar niet 

zo, we zijn allebei alfa-mannetjes.

Bondscoach Dennis Sporrel zag de potentie, zette ons in een hok en zei dat-ie een uur later terug zou 

komen: we mochten het samen uitvechten. Inmiddels zijn we echte vrienden, gaan we samen met 

onze partners uit eten én we hebben mooie successen behaald. Ik zie Tom vaker dan m’n partner.

Natuurlijke klik

Een natuurlijke ‘klik’ met je dubbelspelpartner is geen garantie voor succes, weet Wesley Koolhof 

inmiddels ook. Hij won in 2020 samen met Nikola Mektić de ATP Finals, haalde in Rotterdam Ahoy in 

2017 de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament met Matwé Middelkoop en vormt dit jaar 

een nieuw koppel met de Brit Neal Skupski.

“Het is fijn als je het privé goed met elkaar kunt vinden. Maar als je buiten de baan bevriend bent, wil 

het niet zeggen dat het óp de baan ook werkt, weet ik uit ervaring”, zegt Koolhof. “Je kunt beter eerst 

kijken welke tenniskwaliteiten bij elkaar passen. En dan is het wel handig als je ongeveer hetzelfde 

arbeidsethos hebt: als de een bij voorkeur zes uur per dag op de baan staat, terwijl de ander het na 

een uurtje wel best vindt, heb je een probleem.”

Rolstoeltennissers trainen hard

Over arbeidsethos gesproken: Koolhof kijkt zijn ogen uit als hij de rolstoeltennissers tekeer ziet gaan op 

het trainingscentrum in Amstelveen, waar de tennissers en rolstoeltennissers samen trainen. Koolhof: 

“De rolstoeltennissers maken in elk geval meer uren op de baan dan wij”, klinkt het resoluut. Scheffers 

ontkent het niet. “Wij trainen elke ochtend twee uur op de baan, ’s middags weer twee uur op de baan 

en daarnaast doen we krachttraining en yoga, dus zo’n 5,5 uur per dag. Ik ben elke dag om half acht 

’s ochtends in Amstelveen en meestal om 7 uur ’s avonds weer thuis. Best lange werkdagen ja.”

Qua trainingsuren zijn rolstoeltennissers gelijk aan tennissers, vindt Koolhof, terwijl hij ook weet dat er 

nog geen volledige gelijkwaardigheid is bereikt. Reden te meer om het evenement in Rotterdam Ahoy 

te koesteren. Koolhof: “Ik vind het ontzettend goed dat de twee toernooien al jarenlang zijn 

geïntegreerd. Als je het hebt over gelijke kansen en integratie, zou dit bij veel meer toernooien navolging 

verdienen.”

Drempels overwinnen

Daar is Scheffers het roerend mee eens. Want wie de top wil halen – valide sporter of geboren met een 

beperking – moet knokken om z’n doelen te bereiken. Daar weet Scheffers, geboren met spina bifida, 

alles van: “Als je wordt geboren met een beperking, moet je sowieso een aantal drempels overwinnen 

om goed te kunnen functioneren; in die zin groei je ermee op. En in de topsport geldt ook: iedere 

drempel die je neemt, is een overwinning. Als je zo denkt, sta je heel positief in het leven. Ik ga altijd uit 

van mogelijkheden.”

Met die gedachte, zegt Scheffers, kan het toernooi ook verder groeien. Scheffers: “Natuurlijk zijn er 

altijd discussies of het nóg beter kan, bijvoorbeeld de vraag of wij in Rotterdam Ahoy ook op het centre 

court zouden mogen spelen of dat rolstoeltennis vaker op tv zou moeten komen. Maar laten we vooral 

kijken naar wat er wél is bereikt en dat is geweldig."
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Donderdag 10 februari 2022

11.00 uur Achtste finale 1 – single 

Niet voor 12.30 uur Achtste finale 2 – single

Niet voor 14.00 uur Achtste finale 3 – single

Niet voor 15.30 uur Achtste finale 4 – single

Vrijdag 11 februari 2022

10.00 uur Kwartfinale 1  – single

Niet voor 11.30 uur Kwartfinale 2  – single

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

Zaterdag 12 februari 2022

12.00 uur Halve finale 1  – single

Niet voor 13.30 uur Halve finale 2  – single

17.00 uur Halve finale 1 – dubbel

Niet voor 18.30 uur Halve finale 2 – dubbel

Zondag 13 februari 2022

11.30 uur Finale – single 

Niet voor 14.30 uur Finale  – doubles

De wedstrijden zijn de volgen via abnamrowtt.nl/wwtt. De finale single is op zondag met commentaar te volgen op NOS.nl. WITWASSEN 
IS NOG STEEDS 
DE WERELD 
NIET UIT
 #BEGINBIJONS
Een verschil maken begint met zorgen dat 

geld schoon is. Dat kan ook bij ons nog beter. 

Want we hebben witwassen nog steeds niet 

de wereld uitgeholpen. Daarom zoeken we

mensen die een verschil maken. 

Zoals jij. Begin bij ons. 

abnamro.nl/beginbijons
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Speler Ranking Leeftijd Land

Alfie Hewett  2 24 jaar Groot-Brittannië 

Gustavo Fernandez 3 28 jaar Argentinië

Joachim Gerard  5 33 jaar België 

Stephane Houdet 6 51 jaar Frankrijk 

Tom Egberink  7 29 jaar Nederland

Nicolas Peiffer  8 31 jaar Frankrijk

Tokito Oda 9 15 jaar Japan

Martín de la Puente  10 22 jaar Spanje

Daniel Caverzaschi 11  28 jaar Spanje

Jef Vandorpe 14 20 jaar België

Takuya Miki 15 32 jaar Japan

Maikel Scheffers (WC) 16 39 jaar Nederland

N I K O L A  M E K T I C  &  M A T E  P A V I C

N I T T O  A T P  F I N A L S

FOLLOW THE TOUR

ATPTOUR.COM

@ATPTour

IMAGES COURTESY OF GE T T Y IMAGES

PREMIER PARTNER

THIS IS 
TENNIS

THIS IS EVERY SURFACE,  
EVERY SHOT         
 
 
 
EVERY EMOTION



SPELERSVELD ABN AMRO WORLD
WHEELCHAIR TENNIS TOURNAMENT 2022

21

Speler Ranking Leeftijd Land

Alfie Hewett  2 24 jaar Groot-Brittannië 

Gustavo Fernandez 3 28 jaar Argentinië

Joachim Gerard  5 33 jaar België 

Stephane Houdet 6 51 jaar Frankrijk 

Tom Egberink  7 29 jaar Nederland

Nicolas Peiffer  8 31 jaar Frankrijk

Tokito Oda 9 15 jaar Japan

Martín de la Puente  10 22 jaar Spanje

Daniel Caverzaschi 11  28 jaar Spanje

Jef Vandorpe 14 20 jaar België

Takuya Miki 15 32 jaar Japan

Maikel Scheffers (WC) 16 39 jaar Nederland

N I K O L A  M E K T I C  &  M A T E  P A V I C

N I T T O  A T P  F I N A L S

FOLLOW THE TOUR

ATPTOUR.COM

@ATPTour

IMAGES COURTESY OF GE T T Y IMAGES

PREMIER PARTNER

THIS IS 
TENNIS

THIS IS EVERY SURFACE,  
EVERY SHOT         
 
 
 
EVERY EMOTION



‘DEZELFDE AMBITIE VERDIENT HETZELFDE PODIUM’

23

TOERNOOIDIRECTEUREN KRAJICEK EN VERGEER OVER GELIJKE KANSEN
Na een glorieuze tenniscarrière op de baan zijn ze inmiddels jarenlang trotse 

toernooidirecteuren: Esther Vergeer en Richard Krajicek. Ze spreken over de 

‘vanzelfsprekendheid’ om tennis - en rolstoeltennis volledig te integreren en 

natuurlijk over hoe het is om de wereldtop straks te mogen ontvangen in Rotterdam 

Ahoy. “We zijn altijd bezig met de vraag: ‘Waar kan het nóg beter?”

Esther Vergeer, zevenvoudig Paralympisch kampioene én toernooidirecteur van het ABN 

AMRO World Wheelchair Tennis Tournament, is een voorvechter van inclusiviteit. Als speler 

én als gezicht van haar Foundation weet Esther Vergeer hoe het is om te knokken voor 

‘gelijke kansen voor iedereen’. 

Als toernooidirecteur constateert ze dat er inmiddels veel is bereikt. Vergeer: “Dit is, naast 

de vier Grand Slams, het enige ATP-toernooi waar het tennis- en rolstoeltennistoernooi 

volledig geïntegreerd zijn. Daarmee bedoel ik dat tennissers- en rolstoeltennissers gewoon 

in hetzelfde hotel slapen, toegang hebben tot dezelfde trainingsfaciliteiten en de players 

lounge, en dat er van alle wedstrijden kwalitatief goede livestreams zijn.

Dat betekent dus ook dat er nog genoeg ATP-toernooien zijn waarbij dat niet het geval is. 

We mogen trots zijn op wat we hier hebben bereikt. Tegelijkertijd blijven we aandacht 

vragen voor gelijke kansen in de tenniswereld.”

Wereldtop

Hoewel Richard Krajicek, voormalig Wimbledonkampioen én toernooidirecteur van het ABN 

AMRO World Tennis Tournament, vooral in de spotlights staan als toernooidirecteur, kijkt hij 

ook verder. “Wij hebben geluk dat we door de steun van ABN AMRO wereldtoppers op het 

toernooi kunnen zien schitteren, zodat onze fans kunnen genieten van tennis op het 

allerhoogste niveau. Waarom zou dat niet ook mogen gelden voor het rolstoeltennis?”

Ontwikkeling voor iedereen

Zowel Vergeer als Krajicek brengen de leus ‘gelijke kansen voor iedereen’ ook op een andere 

manier in de praktijk. Ze hebben beiden een eigen Foundation die kinderen met een handicap 

of in een achterstandssituatie kansen biedt, die ze anders niet zouden krijgen. Krajicek: “Niet 

elk kind of iedere sporter hoeft de beste te worden, maar iedereen moet zich maatschappelijk 

kunnen ontwikkelen. Het beste uit jezelf kunnen halen, daar gaat het mij om.”

Continu verbeteren

Kansen krijgen en de drive voelen om jezelf steeds weer te verbeteren, zit in het DNA van 

topsport en in het gehele evenement, constateren beide toernooidirecteuren. Krajicek: “Wij 

hebben ook bij de komende editie weer een waanzinnig mooi spelersveld. 

Tegelijkertijd zijn er de nodige uitdagingen en zijn we achter de schermen voortdurend bezig 

het evenement te verbeteren. Vorig jaar, toen we de eerste editie beleefden zonder publiek, 

hadden we de primeur van electronic line-calling. Een uitkomst, omdat er geen lijnrechters 

op de baan mochten.

Ook hadden we voor het eerst de persconferenties online. We zijn altijd kritisch en houden 

bijvoorbeeld enquêtes onder onze fans: waar kan het nog beter? Wij willen geen 

trendvolger, maar trendsetter zijn.

Gelijke kansen

Vergeer: “Het is goed dat we ook een podium bieden aan rolstoeltennis, maar dat is nu 

alleen nog voor mannen. Dus als je het over gelijke kansen hebt dan zou het toevoegen van 

vrouwen aan het toernooi een mooie volgende stap zijn.” Los daarvan wil Vergeer koesteren 

wat ze hebben opgebouwd. “De media-aandacht voor ons toernooi groeit jaarlijks en we 

merken dat de waardering van bezoekers, bijvoorbeeld doordat we rolstoelclinics geven, 

onder de tennisfans enorm hoog is. Voor de vaste bezoeker is het misschien 

vanzelfsprekend dat een tennis- en rolstoeltennistoernooi volledig geïntegreerd is, maar 

spelers weten dat het nog helemaal niet zo vanzelfsprekend is.”

DE WERELD 
VAN GELIJKE 
KANSEN
#SPONSORINGVERSNELT
In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen 

maken. Zoals in de tennissport. Daarom zijn wij hoofdsponsor 

van het ABN AMRO World Tennis Tournament én oprichter 

van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. 

Want dezelfde ambitie verdient hetzelfde podium. Kijk wat we 

nog meer doen om gelijke kansen te versnellen op

abnamro.nl/sponsoringversnelt

301572_AAEX_adv_Gelijke_kansen_tennis_A4_landscape_Extra.indd   2 13-01-22   11:39



‘DEZELFDE AMBITIE VERDIENT HETZELFDE PODIUM’

23

TOERNOOIDIRECTEUREN KRAJICEK EN VERGEER OVER GELIJKE KANSEN
Na een glorieuze tenniscarrière op de baan zijn ze inmiddels jarenlang trotse 

toernooidirecteuren: Esther Vergeer en Richard Krajicek. Ze spreken over de 

‘vanzelfsprekendheid’ om tennis - en rolstoeltennis volledig te integreren en 

natuurlijk over hoe het is om de wereldtop straks te mogen ontvangen in Rotterdam 

Ahoy. “We zijn altijd bezig met de vraag: ‘Waar kan het nóg beter?”

Esther Vergeer, zevenvoudig Paralympisch kampioene én toernooidirecteur van het ABN 

AMRO World Wheelchair Tennis Tournament, is een voorvechter van inclusiviteit. Als speler 

én als gezicht van haar Foundation weet Esther Vergeer hoe het is om te knokken voor 

‘gelijke kansen voor iedereen’. 

Als toernooidirecteur constateert ze dat er inmiddels veel is bereikt. Vergeer: “Dit is, naast 

de vier Grand Slams, het enige ATP-toernooi waar het tennis- en rolstoeltennistoernooi 

volledig geïntegreerd zijn. Daarmee bedoel ik dat tennissers- en rolstoeltennissers gewoon 

in hetzelfde hotel slapen, toegang hebben tot dezelfde trainingsfaciliteiten en de players 

lounge, en dat er van alle wedstrijden kwalitatief goede livestreams zijn.

Dat betekent dus ook dat er nog genoeg ATP-toernooien zijn waarbij dat niet het geval is. 

We mogen trots zijn op wat we hier hebben bereikt. Tegelijkertijd blijven we aandacht 

vragen voor gelijke kansen in de tenniswereld.”

Wereldtop

Hoewel Richard Krajicek, voormalig Wimbledonkampioen én toernooidirecteur van het ABN 

AMRO World Tennis Tournament, vooral in de spotlights staan als toernooidirecteur, kijkt hij 

ook verder. “Wij hebben geluk dat we door de steun van ABN AMRO wereldtoppers op het 

toernooi kunnen zien schitteren, zodat onze fans kunnen genieten van tennis op het 

allerhoogste niveau. Waarom zou dat niet ook mogen gelden voor het rolstoeltennis?”

Ontwikkeling voor iedereen

Zowel Vergeer als Krajicek brengen de leus ‘gelijke kansen voor iedereen’ ook op een andere 

manier in de praktijk. Ze hebben beiden een eigen Foundation die kinderen met een handicap 

of in een achterstandssituatie kansen biedt, die ze anders niet zouden krijgen. Krajicek: “Niet 

elk kind of iedere sporter hoeft de beste te worden, maar iedereen moet zich maatschappelijk 

kunnen ontwikkelen. Het beste uit jezelf kunnen halen, daar gaat het mij om.”

Continu verbeteren

Kansen krijgen en de drive voelen om jezelf steeds weer te verbeteren, zit in het DNA van 

topsport en in het gehele evenement, constateren beide toernooidirecteuren. Krajicek: “Wij 

hebben ook bij de komende editie weer een waanzinnig mooi spelersveld. 

Tegelijkertijd zijn er de nodige uitdagingen en zijn we achter de schermen voortdurend bezig 

het evenement te verbeteren. Vorig jaar, toen we de eerste editie beleefden zonder publiek, 

hadden we de primeur van electronic line-calling. Een uitkomst, omdat er geen lijnrechters 

op de baan mochten.

Ook hadden we voor het eerst de persconferenties online. We zijn altijd kritisch en houden 

bijvoorbeeld enquêtes onder onze fans: waar kan het nog beter? Wij willen geen 

trendvolger, maar trendsetter zijn.

Gelijke kansen

Vergeer: “Het is goed dat we ook een podium bieden aan rolstoeltennis, maar dat is nu 

alleen nog voor mannen. Dus als je het over gelijke kansen hebt dan zou het toevoegen van 

vrouwen aan het toernooi een mooie volgende stap zijn.” Los daarvan wil Vergeer koesteren 

wat ze hebben opgebouwd. “De media-aandacht voor ons toernooi groeit jaarlijks en we 

merken dat de waardering van bezoekers, bijvoorbeeld doordat we rolstoelclinics geven, 

onder de tennisfans enorm hoog is. Voor de vaste bezoeker is het misschien 

vanzelfsprekend dat een tennis- en rolstoeltennistoernooi volledig geïntegreerd is, maar 

spelers weten dat het nog helemaal niet zo vanzelfsprekend is.”

DE WERELD 
VAN GELIJKE 
KANSEN
#SPONSORINGVERSNELT
In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen 

maken. Zoals in de tennissport. Daarom zijn wij hoofdsponsor 

van het ABN AMRO World Tennis Tournament én oprichter 

van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. 

Want dezelfde ambitie verdient hetzelfde podium. Kijk wat we 

nog meer doen om gelijke kansen te versnellen op

abnamro.nl/sponsoringversnelt

301572_AAEX_adv_Gelijke_kansen_tennis_A4_landscape_Extra.indd   2 13-01-22   11:39



25

IN DE MEDIA
UITZENDSCHEMA ZIGGO SPORT TENNIS

Alle enkelspelpartijen van het 49e ABN AMRO World Tennis Tournament zijn 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 live

• Zondag 15.30 uur Finale live

Kijk op Ziggo Sport Kanaal 13 en 14 voor alle informatie.

UITZENDSCHEMA NOS STUDIO SPORT

Dagelijks is de eerste avondwedstrijd 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 12 februari 15.00 uur Halve finale live

• Zondag 13 februari 15.30 uur Finale live

Dagelijks zijn in de NOS Sportjournaals en het late Journaal met Sport samenvattingen te zien.

WHEELCHAIRWEDSTRIJDEN

Deze zijn allemaal in zijn geheel te zien op ons Youtube kanaal: youtube.com/abnamrotennis

OPTIMAAL TENNIS BELEVEN

Optimaal tennis beleven doe je met de uitzendingen en ons second screen, dat is te vinden op:

www.abnamrowtt.nl

Hier hebben we diverse aantrekkelijke mogelijkheden, die het kijken naar de wedstrijden nog spannender maken.

24

WINNAARS 2021
Voor alle winnaars in de historie kijk je op

www.abnamrowtt.nl/spelers/winnaars

ANDREY RUBLEV

NIKOLA MEKTIC / MATE PAVIC

https://www.abnamrowtt.nl/spelers/winnaars
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Alle informatie onder voorbehoud. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

4 T/M 12 FEBRUARI 2023 ROTTERDAM AHOY
T O T  Z I E N S  B I J  H E T  A B N  A M R O  W O R L D  T E N N I S  T O U R N A M E N T   


