
ROTTERDAM 23

Je trekt deze 41ste editie voor de elf-
de keer aan de toernooitouwtjes.
Routineklus inmiddels?
Het toernooi hoeft niet elk jaar op-
nieuw te worden uitgevonden. Wél
moeten we constant alert zijn om het
toernooi nóg leuker en eigentijdser te
maken. Van routine kan nooit sprake
zijn.

Is de toernooiweek (10 februari t/m
16 februari) je ‘piekweek’ als toer-
nooidirecteur?
Deweken ervoor zijn óók intensief. Tíj-
dens het toernooi ben ik van ‘s mor-
gens vroeg tot ‘s avonds laat in de weer
om snel te kunnen anticiperen op on-
verwachte dingen. Zodat alles soepel
blijft marcheren.

Met maar liefst 7 spelers uit de top
12 is het deelnemersveld erg breed.
Een bewuste keuze?
Nadat bleek dat Nadal en Djokovic niet
beschikbaar waren, hebbenwe bewust
voor deze bezetting gekozen. We zijn
héél blij met dit deelnemersveld.

Lig je wakker van toeschouwersaan-

tallen?
Ik zou wakker liggen als er geen bele-
ving bij het publiek zou zijn. Vermaakt
het publiek zich, dan vertaalt zich dat
automatisch in goede toeschouwers-
aantallen.

Recentwerd je contract als toernooi-
directeur verlengd tot en met 2017.
Een juichmoment?
Absoluut. Ik ben vereerd dat ABN
AMRO en Ahoy Rotterdam op dezema-
nier waardering tonen voor mijn pres-
taties de afgelopen jaren als toernooi-
directeur.

Hoe is jouw hand zichtbaar in dit
toernooi?
Mijn goede contacten met de spelers
kunnen soms net de doorslag geven
voor een sterk deelnemersveld. Ook
richting het publiek willen spelers dan
extra dingen doen. Denk aan handte-
keningsessies. Mijn prima relatie met
depers bevordert deuitstraling vanhet
toernooi eveneens.

Wie tip je als toernooiwinnaar?
Ik heb hoge verwachtingen van Del Po-
tro, de winnaar van vorig jaar. Maar
ben ook erg onder de indruk van de
jonge Bulgaar Dimitrov.

Richard Krajicek is voor de elfde keer toernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament. / ANP

Krajicek: héél blij
met deelnemersveld
Ahoy. Maandag 10 februari
barst in Ahoy Rotterdam het
ABN AMRO World Tennis
Tournament los. Toernooidi-
recteur: Richard Krajicek.
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gebracht. Daarbij dien ik alsmotor. Na-
dat ik de bob in gang heb gezet, duw ik
samen met Esmé tot we de juiste snel-
heid hebben bereikt. Waarna we aan
boord springen.” Na een tegenvallend
voorseizoen wijst de kersverse derde
plekophetEKbobslee2014eropdatEs-
mé en Judith de vormnet op tijd te pak-
ken hebben. Judith: ”Als alles deze
twee belangrijkste dagen van het sei-
zoenklopt, behoort eenmedaille zeker
tot de mogelijkheden.”
TON BROEKHUISEN

Na een door zware blessures geken-
merkte atletiekcarrière ishet sportieve
vizier van Rotterdamse supersport-
vrouw Judith Vis de laatste jaren ophet
bobsleeën gericht. Dat leverde al twee
keer brons op bij het EK-bobslee (2011
én afgelopenweekend) als remster van
pilote Esmé Kamphuis. Tijdens Sotsji
2014 gaat dezelfde combinatie op me-
daillejacht.

Judith, over haar rol als remster:
“Vanuit stilstand moet de slee (ge-
wicht: 175 kilo) in beweging worden

Medaillekansen. Volgens
bobsleester Vis is een medaille
in Sotsji 2014 zeker mogelijk

@RDAMTOPSPORT

FACEBOOK.COM/ROTTERDAMTOPSPORT

Ga voor een overzicht van alle evenementen naar:
www.rotterdamtopsport.nl

10 -16 FEB
41e ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT
Ahoy Rotterdam

26 MAART
EK KWALIFICATIE HANDBAL NEDERLAND-SPANJE (dames)

Topsportcentrum Rotterdam

05 APRIL
WERELDTICKETS KORFBAL LEAGUE FINALE
Ahoy Rotterdam

06 APRIL
HARLEM GLOBETROTTERS (basketbal)

Ahoy Rotterdam

12 -13 APRIL
NK SCHERMEN
Topsportcentrum Rotterdam

13 APRIL
ABN AMRO MARATHON ROTTERDAM
Start/finish Coolsingel

19 - 20 APRIL
WESTELIJKE REGATTA / AEGON NK
Willem-Alexander Baan

20 APRIL
FINALE KNVB-BEKER
Stadion Feijenoord

TOPSPORTEVENEMENTEN 2014
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Uitje

“Het ABN AMRO World Ten-
nis Tournament is een com-
pleet uitje voor jong en oud.
Met tennis op het hoogste
niveau, een Kids Day op
woensdag en veel andere
activiteiten om bezoekers te
enthousiasmeren voor de
sport.”
Antoinet te Laan
wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur
Rotterdam

Rotterdam Topsport stelt in totaal
2 x 2 gratis kaarten (maandag-
avond / dinsdagavond) beschikbaar
om het ABN AMROWorld Tennis
Tournament van nabij te volgen.
Mail je motivatie om voor deze
kaarten in aanmerking te komen
naar: stage1@rotterdamtopsport.nl

Het toernooi heeft een sterk
deelnemersveld. Met Martin del
Potro (5), Tomas Berdych (7), Sta-
nislas Wawrinka (8), Richard Gas-
quet (9), Jo-Wilfried Tsonga (10),
Milos Raonic (11) en Tommy Haas
(12) herbergt deze 41ste editie liefst
7 spelers uit de mondiale top 12.

Toernooidirecteur Richard
Krajicek: “Het leukste deelnemers-
veld ooit.” METRO

Lezersactie

Gratis kaarten ABN
AMRO WTT

Als opwarmertje voor het ABN
AMROWorld Tennis Tournament
kan zaterdag 8 februari 2014 tus-
sen 12.00 en 16.00 uur worden
getennist op een court naast het
stadhuis. Om 14.00 uur slaan ABN
AMROWTT-toernooidirecteuren
Richard Krajicek en Esther Vergeer
zelf een balletje. Diezelfde dag
liggen er in Rotterdam 41 ballen
verstopt, waarvan 1 gouden. Kijk
die dag vanaf 11.00 uur op @Sport-
stad (Twitter) voor hints. Iedere
gevonden bal is 2 logeplaatsen
waard tijdens het ABN AMROWTT.
Aan de gouden bal is een speciale
prijs gekoppeld. De ballen liggen
verstopt bij bekende Rotterdamse
gebouwen, sportveldjes en/of
bezienswaardigheden. METRO

41 ballen

Wie vindt de gouden
tennisbal in Rotterdam?

Voor broers Ole (12) en Stijn (15)
Colenbrander, lid van tennisver-
eniging LTC Plaswijck ’62 in Hille-
gersberg-Schiebroek, komt een
droom uit. Ole en Stijn komen als
ballenjongens in actie bij de 41ste
editie van het ABN AMROWorld
Tennis Tournament. Stijn door-
stond een selectiedag. Ole werd
rechtstreeks uitgenodigd door de
tennisbond.

Ole komt meteen op de ope-
ningsdag (maandag 10 februari) in
actie op het centre court. Stijn
donderdagmiddag. De andere
dagen zijn de broers afwisselend
op verschillende banen ingedeeld.
Ook bij het rolstoeltennis. De
broers, in koor: “Het is geweldig
om zó dicht bij tennisidolen te
kunnen zijn.”

Ballenjongens

Stijn en Ole Colenbrander

TON
BROEKHUISEN
redactie@metronieuws.nl

Ole en Stijn zijn er klaar voor!

Judith en Esmé willen knallen in Sochi.


