
 6 t/m 11 oktober 2015

editie

woensdag 7 oktober

TOPSPORTCENTRUM

VRIJDAG: ERIC PANG VS. TAUFIK HIDAYAT: STRIJD DER LEGENDES

Eric Pang is gestopt met internationaal badminton. Badminton Nederland zal op vrijdag 9 oktober 

tijdens de Yonex Dutch Open op een mooie wijze afscheid nemen van de 7-voudig Nederlands 

kampioen en kwartfinalist op het WK in 2014, door het aanbieden van een wedstrijd tegen 
badmintonlegende Taufik Hidayat.

Eric Pang was in 2012 de tweede Nederlander ooit die Yonex Dutch Open op zijn naam schreef. 
Hij reikte in 2009 tot plaats 22 op de wereldranglijst. Dit seizoen komt hij uit in de Carlton Eredivisie 
voor Qontent Almere.

Taufik Hidayat is de oud-Olympisch (2004 Athene) -en Wereldkampioen (2005 Anaheim) en 
meervoudig Aziatisch kampioen uit Indonesië. Daarnaast is hij meervoudig medaillewinnaar met 

het Indonesische team, op zowel de Aziatische als de wereldkampioenschappen.

VERRASSENDE VERKOOPSTANDS
Gedurende de hele week zullen er verschillende 

verkoopstands te vinden zijn op de Yonex Dutch Open. De 

stand van hoofdsponsor Yonex is de hele week aanwezig, 
net als Beyuna, een stand voor voedingssupplementen 
voor (top)sporters. Badmintonsouvenirs en Scrapp 
(leuke badminton cadeauartikelen) zijn deze week ook 
aanwezig. Later deze  week staan ook het welbekende 

FIT balsem en Herbalife op de omloop. Tevens is er een 
speciale foodcorner ingericht (met zelfs een smoothiebar!) 
om de heerlijkste gerechten te maken. 



MET EN CO ORGANISEERT EERSTE TOERNOOI VOOR BEDRIJVEN
Nieuw dit jaar is het Met en Co bedrijventoernooi dat vanavond (19.30 uur – 22.30 uur) in de 
breedtesporthal gespeeld zal worden. Op deze manier wordt het bedrijfsleven op een leuke 

en laagdrempelige wijze bij de Yonex Dutch Open betrokken. Een team bestaat uit minimaal 4 
personen (bij voorkeur 2 mannen en 2 vrouwen, maar dat is niet verplicht). Er wordt gespeeld in 
de categorieën ‘gevorderden’ en ‘beginners’. Een team kan ook uit een mix van gevorderden en 

beginners bestaan. Voor deze eerste editie hebben zich de volgende bedrijven aangemeld: Pyxis 
Accountants & Belastingadviseurs uit Bussum ( 2 teams), NXP Semiconductors uit Nijmegen (1 team), 
Casemix uit Utrecht (2 teams), Amsterdam Politie Gymnastiek en Sportvereniging uit Amsterdam 
(1 team), Nederlandse Politie Sport Bond uit 
Leusden (1 team) en Baksteen & Pul Financiële 
Dienstverleners uit Epe (1 team).

MET DE LEGENDES OP DE FOTO
Wil je Eric Pang of Taufik Hidayat zien spelen, in levende lijve ontmoeten, met hun op de foto of 
zelfs tegen hun spelen? Dat kan allemaal tijdens de Yonex Dutch Open. Het programma voor 
deze speciale gebeurtenis is als volgt: 

17.30 – 18.00 uur: Persconferentie met Eric Pang en Taufik Hidayat voor kinderen en badminton-

liefhebbers

18.00 – 18.30 uur: Gelegenheid om tegen Eric Pang en Taufik Hidayat te spelen (beperkt plaats, 
op dag zelf aanmelden)

18.30 – 19.15 uur: Demonstratiewedstrijd met Eric Pang en Taufik Hidayat plus twee gastspelers

19.15 – 19.45 uur: Gelegenheid om met Eric Pang en Taufik Hidayat op de foto te gaan

BADMINTON BATTLE: BEZOEKER VS. NATIONALE TOPSPELER
Op donderdag, vrijdag en zaterdag kunnen onze Nationale topspelers uitgedaagd worden door be-

zoekers van de Yonex Dutch Open om de Badminton Battle te spelen. Bezoekers kunnen dan een 

partij tot 5 of 8 punten spelen voor respectievelijk €7,50 of €10,-. De opbrengsten van deze actie 
zullen ten goede komen aan de carrière van de desbetreffende spelers. Meer informatie volgt.



VEEL NEDERLANDERS IN ACTIE
Mark Caljouw neemt het vandaag in de eerste 
ronde op tegen Ajay Jayaram uit India, de 
winnaar van de Yonex Dutch Open 2014. Verder 
komen naast Caljouw nog meer Nederlanders 
in actie. Erik Meijs speelt tegen de Fin Kasper 
Lehikoinen.  Nick Fransman gaat de strijd aan 

met de Fin Eetu Heino. Jordy Hilbink neemt 
het op tegen de Bulgaar Blagovest Kisyov 
en Vincent de Vries speelt tegen Birger Abts 

(België). 

Via het kwalificatietoernooi hebben Alex Vlaar 
en Jerry Natenstedt zich geplaatst voor het 
hoofdtoernooi. Ook zij komen vandaag in actie 

en spelen respectievelijk tegen Lars Schaenzler 
(Duitsland) en Ari Trisnanto (Duitsland). 

GAYLE NAAR HOOFDTOERNOOI
Met zes speelsters heel dicht bij elkaar op 

de wereldranglijst belooft het een spannende 

strijd te worden, met veel mooie wedstrijden. 
Naast Schnaase zullen naar verwachting Kirsty 
Gilmour (wereldranglijst 27) uit Schotland, de 
Amerikaanse Iris Wang (31), HSU Ya Ching uit 
het Chinese Taipei (32), de Amerikaanse Rong 
Schafer (33) en Linda Zetchiri (34) uit Bulgarije 
zich mengen in het gevecht om de eindzege. 

Naast de al geplaatste Soraya De Visch Eijbergen 
is ook Gayle Mahulette doorgedrongen tot het 
hoofdtoernooi. In het kwalificatietoernooi wist zij 
in drie games  (21/7, 19/21, 21/6) te winnen van 
de Belgische Flore Vandenhoucke.  

Soraya de Visch Eijbergen neemt het in de eerste 
ronde op tegen de Zwitserse Sabrina Jaquet 
(nummer 40 van de wereld) en Gayle Mahulette 
tegen P.C. Thulasi (uit India)



MUSKENS EN PIEK FAVORIETEN IN VROUWENDUBBEL
Selena Piek en Eefje Muskens zijn de grote favorieten voor het winnen van de titel in het 
vrouwendubbelspel. De huidige nummer 9 van de wereld en nummer één van de YDO 

plaatsingslijst, willen maar wat graag de titel voor het tweede jaar op rij winnen in Almere. 
Muskens en Piek hebben de eerste ronde een bye en zullen de Yonex Dutch Open beginnen op 
donderdag tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Lisa Kaminski/Hanna Pohl (Duitsland) en Natalya 
Voytsekh/ Yelyzaveta Zharka (Oekraïne). De meeste tegenstand wordt verwacht van de Bulgaarse 
zussen Gabriela en Stefani Stoeva en het Duitse koppel Johanna Goliszewski en Carla Nelte. 
Samantha Barning met Iris Tabeling (nummer 5 geplaatst) en het koppel Alida Chen/ Cheryl Seinen 
komen vandaag voor Nederland uit in het hoofdtoernooi. Barning en Tabeling spelen tegen de 

Canadezen Alex Bruce/ Phyllis Chan. Chen en Seinen hebben een walkover en komen daardoor in 
de tweede ronde uit tegen Pradnya Gadre en Sikki Reddy Nelakurihi uit India.

TOPWEDSTRIJDEN VERWACHT IN MANNENDUBBELSPEL
De verwachting is dat de strijd om de hoofdprijs bij het mannendubbel veel mooie, gelijkwaardige 
wedstrijden zal opleveren. Er zijn bij het mannendubbelspel drie koppels die een grote kans maken 

op het winnen van de Yonex Dutch Open. Het zijn het koppel uit India, Sumeeth Reddy B/Manu Attri, 
de Polen Przemyslaw Wacha en Adam Cwalina en de Duitsers Johannes Schoettler en zijn partner 
Michael Fuchs.

Jelle Maas en zijn nieuwe partner Mark Caljouw nemen het vandaag in de eerste ronde van het 
hoofdtoernooi op tegen het Duitse duo Fabian Holzer/Johannes Pistorius en Ruben Jille met Robin 
Tabeling  openen het toernooi tegen het nummer twee geplaatste koppel uit India, Sumeeth Reddy 
B/Manu Attri.

NEDERLANDSE KANSHEBBERS GEMENGDDUBBELSPEL
Piek en Arends zijn één van de kanshebbers voor de titel en spelen hun eerste wedstrijd vandaag 

tegen Kona Tarun en Sikki Reddy Nelakurihi uit India. Samantha Barning met haar nieuwe partner 
Robin Tabeling zullen eerst tegen Peter Kaesbauer en Franziska Volkmann uit Duitsland aantreden. 
Ook Ruben Jille met Iris Tabeling komen uit tegen een Duitse koppel: Johannes Pistorius en Eva 
Janssens.De Nederlandse Cheryl Seinen neemt het samen met haar Finse partner Anton Kasti op 
tegen de Fransen Ronan Labar/Emilie Lefel.  


