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Alphen aan den Rijn, 10 juli 2018 -- Tenniscentrum Nieuwe Sloot is opnieuw trotse gastheer van een 

internationaal rolstoeltennistoernooi. Van 23 tot en met 26 juli komen 23 jeugdige internationale 

talenten naar Alphen aan den Rijn om deel te nemen aan het Johan Cruyff Foundation Junior Camp, 

editie Europe.  

Het Junior Camp is een internationaal evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd onder auspiciën van de 

Internationale Tennis Federation (ITF).  De deelnemers zijn 12 tot 18 jaar oud en gelden in hun land als 

grote talenten voor de toekomst. Na hun aankomst op zondag 22 juli zullen de deelnemers uit België, 

Japan, Kroatië, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Rusland en Turkije van maandag tot en met donderdag 

onderlinge wedstrijden spelen, waarbij punten te verdienen zijn voor hun ITF ranking.    

De Johan Cruyff Foundation is al 14 jaar naamgever van dit ITF evenement. Nu het Junior Camp in 

Nederland plaatsvindt, zorgt de foundation voor extra ondersteuning. De Johan Cruyff Foundation heeft als 

missie zoveel mogelijk jeugd vooruit te brengen door beweging. Door middel van projecten gericht op sport 

en spel stimuleert de Cruyff Foundation jeugd met of zonder beperking in beweging te komen. Dit doet de 

Foundation onder andere met Cruyff Courts, Schoolplein14 en sportprojecten voor kinderen met een 

beperking. Juist voor kinderen met een handicap is sport en bewegen belangrijk. Door sport krijgen ze 

zelfvertrouwen, worden ze fitter, leren ze samen te werken en ontwikkelen ze vriendschappen.  Het belang 

van de Cruyff Foundation is dat iedereen mee kan doen, met deze ondersteuningen zijn zowel 

verenigingen, stichtingen en het speciale onderwijs in staat om activiteiten zoals een judotoernooi, G-

bootcamp of sportdag te organiseren.  

 

Naast de steun van de Cruyff Foundation kan het evenement bij Nieuwe Sloot rekenen op warme bijdragen 

van Fysio Alphen, Lijntjes Grafische Vormgeving, Mimprove! Interim & Change, en Tennisvereniging Nieuwe 

Sloot.  

 

Toernooidirecteur Ingeborg Houdijk van Tenniscentrum Nieuwe Sloot: “Naast de trainingen en wedstrijden 

zorgen we voor entertainment voor de deelnemers. Het wordt een onvergetelijke week voor de kinderen, 

hun coaches en de ouders. En natuurlijk ook voor het publiek bij de wedstrijden. Houdijk vertelt verder 

trots dat ook de nummer 1 van de wereld Diede de Groot acte de présence zal geven. Mede door het 

winnen van de Wimbledon titel 2017 is zij het grote voorbeeld voor menig rolstoeltennisser.  

 

Met 12 binnenbanen en 14 buitenbanen is Nieuwe Sloot uitermate geschikt voor het organiseren van grote 

toernooien. Sinds de organisatie van de Wereldkampioenschappen Rolstoeltennis voor Landenteams in 

2014 heeft Nieuwe Sloot een warme band met de KNLTB en de Esther Vergeer Foundation. Naast Diede de 

Groot trainen inmiddels negen jeugdige rolstoeltennissers wekelijks op de banen van het Alphense 

tenniscentrum. Een van deze spelers is door de KNLTB geselecteerd voor deelname aan het Junior Camp.  

 

Voor meer informatie: 

persvragen/interviews/bijwonen wedstrijd:    

 E: mimprove@xs4all.nl;  

 T: +31 6 28984600 

Internet: www.nieuwesloot.nl 
Het wedstrijdschema: 
www.itftennis.com/wheelchair/tournaments/tournament/info.aspx?tournamentid=1100043353 
Twitter:  #juniorcamp #JCFoundation #nieuwesloot 
Facebook: www.facebook.com/Cruyff-Foundation-Wheelchair-Tennis-Junior-Camp-Europe-

283564058504730/ 

 www.facebook.com/nieuwesloot/ 
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http://www.itftennis.com/wheelchair/tournaments/tournament/info.aspx?tournamentid=1100043353
http://www.facebook.com/Cruyff-Foundation-Wheelchair-Tennis-Junior-
http://www.facebook.com/nieuwesloot/


Press release in English 

Alphen aan den Rijn, The Netherlands, 10 July 2018 -- Tennis centre Nieuwe Sloot in Alphen aan den 

Rijn, Netherlands is proud to be host of the Johan Cruyff Foundation Junior Camp, edition Europe, that 

is being held from 23  to 26 Juli 2018. 23 International juvenile wheel chair tennis players will 

compete. 

The Junior Camp is an international tournament, organised under the auspices of the International 

Tennis Federation (ITF),  for wheel chair tennis players of the age of 12 to 18 years.  This year 23 players 

from Belgium, Japan, Croatia, Lithuania, The Netherlands, Austria, Russia, and Turkey will be competing. 

Between Monday and Thursday the players will play single matches between them and gain points for 

their ITF ranking.  

This ITF event has been named after the Johan Cruyff Foundation for 14 years. This year, as the 

tournament is organised in The Netherlands, the foundation extended its sponsoring. The mission of the  

Johan Cruyff Foundation is to support juveniles with sports. Sport and games are an important part of a 

child's proper, healthy development. It gets them fit, teaches them to interact, and helps their personal 

development. The Foundation accomplishes this through Cruyff Courts, Schoolyard14, and sports 

projects for children with a disability in the Netherlands, Spain and abroad. It is important to help 

children around the world stay as healthy as possible and work together to help them thrive in our 

complex society.   

 

Other, warm sponsors of the event are Fysio Alphen, Lijntjes Grafische Vormgeving, Mimprove! Interim 
& Change, and Tennisvereniging Nieuwe Sloot. 
 
Tournament Director Ingeborg Houdijk says: “Apart from the training sessions and the matches we organise 

entertainment for the contesters, their coaches and the parents. It will be a wonderful week for them and 

for the public of the matches.” Wimbledon 2017  winner and world’s no. 1 Diede de Groot will be present 

at the tournament. As a Wimbledon 2017 winner she is a role model.  

 

With its 12 inside and 14 outdoor tennis courts the Nieuwe Sloot Tennis Centre is perfectly fit for 

organising big tournaments.  Since it organised the World Wheelchair Tennis Championship for Country 

Teams in 2014, the centre has tight connections with the Dutch Tennis Federation (KNLTB) and the 

Esther Vergeer Foundation. Since then Diede de Groot trains at the centre, as well as nine juvenile 

wheel chair tennis players. One of these Nieuwe Sloot players is selected by the KNLTB to compete at 

the Junior Camp.  

 

For more info: 

Press interviews and visit the matches:    

 E: mimprove@xs4all.nl;  

 T: +31 6 28984600 

Internet: www.nieuwesloot.nl 
Order of play: www.itftennis.com/wheelchair/tournaments/tournament/info.aspx?tournamentid=1100043353 
Twitter:  #juniorcamp #JCFoundation #nieuwesloot 
Facebook: www.facebook.com/Cruyff-Foundation-Wheelchair-Tennis-Junior-Camp-Europe-

283564058504730/ 

 www.facebook.com/nieuwesloot/ 
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