RICOH
MEN’S TROPHY
KOKSIJDE

16 augustus 2008 tot
24 augustus 2008

VOORWOORD
Het succes van de Flanders Ladies Trophy dat jaarlijks
doorgaat te Koksijde werkt aanstekelijk.
Jeugd, toptennissters, veel (pers)belangstelling en een
stevig organisatieteam zijn de fundamenten voor een
klasrijke
topsportmanifestatie.
Daarom was
het
Schepencollege onmiddellijk gewonnen voor het idee van
een "mannentennistornooi".
Deze "Men's Trophy" zal
eveneens doorgaan op het evenementenplein rechtvoor het
nieuw futuristisch gemeentehuis, een ideaal kader om de
vele
toeristen
en
tennisfanaten
een
hoogstaand
tennisevenement gratis aan te bieden. Als gemeentebestuur
zullen wij er alles aan doen om het tornooi te doen slagen en
op termijn één van de betere te zijn uit het circuit.

Dirk DAWYNDT
Schepen van sport

Luc VANDAELE
Voorzitter
Koninklijke Belgische
Tennisbond

Tenslotte wens ik, als Schepen van sport, de organisatie veel
succes toe en laat ons hopen op een jonge "Federer" als
winnaar van het tornooi.

In de eerste plaats wil ik de heer Burgemeester en met hem
het Schepencollege en de gemeenteraad van Koksijde van
harte danken omdat zij enthousiast zijn ingegaan op mijn
voorstel om naast het bestaande en schitterende
damestornooi ook een internationaal mannentornooi te
organiseren.
De laatste jaren kent ons land een periode van
onovertreffelijke hoogconjunctuur bij de dames en dit
uiteraard dank zij onze toppers Kim Clijsters en Justine
Henin. Sinds jaren zijn zij de ambassadrices van ons land in
de meer dan 200 landen die lid zijn van de Internationale
Tennisfederatie.
Door de successen van de dames bleef het mannentennis
wat in de schaduw. Laat ons echter niet vergeten dat
meerdere van onze spelers een Top 100-ranking hebben en
dat onze Davis Cup ploeg tot de wereldgroep behoort, met
andere woorden tot de beste 16 landen ter wereld.
We houden er ook best rekening mee dat naar de toekomst
toe er heel wat aankomend talent is.
Ik ben ervan overtuigd dat dit mannentornooi, net zoals de
Flanders Ladies Trophy, een topper wordt.
De organisatie zal perfect zijn want zowel TC Koksijde als de
gemeentelijke diensten van deze prachtige badplaats,
hebben in de loop der jaren heel wat ervaring opgedaan.
Ik dank de voorzitter en het bestuur van TC Koksijde die
onmiddellijk
akkoord
waren
om
dit
internationaal
mannentornooi te dragen.
Dankzij de inspanningen van de organisatoren en van de
sponsors verwacht ik in augustus een uitzonderlijke
bezetting zowel op als naast de courts.
Ik wens aan iedereen die aan dit tornooi meewerkt veel
succes, en aan de toeschouwers veel tennisplezier.

Tennisclub Koksijde in kaart brengen is niet echt moeilijk. Het
schitterend palmares van de Flanders Ladies Trophy, het druk
bezocht nationaal Gouden Kokkel tornooi en onze goede
jeugdwerking maken onze tennisclub toonaangevend.
Het enige internationale mannentornooi in Vlaanderen mogen
organiseren daarentegen is voor TCK niet alleen een nieuwe
uitdaging, maar ligt gewoon in de lijn van de verwachting van
elke
tennisliefhebber.
De
unieke
locatie
van
het
evenementenplein in Koksijde-Bad staat garant voor een
nieuw topevenement in onze regio.
Jos EXSTEENS
Voorzitter TC Koksijde
Tornooidirecteur Ricoh Men’s
Trophy Koksijde

Ik ben er dan ook van overtuigd dat de leden van TCK alles in
het werk zullen stellen om dit tennistornooi een vaste plaats
te geven in het toeristisch programma van onze gemeente.

Beeld van Koksijde tijdens finale Ladies Trophy 2007

Koksijde is de op één na meest westelijk gelegen kustgemeente van België met de
badplaatsen Koksijde, Oostduinkerke, St. – Idesbald en het pittoreske landelijke Wulpen.
Haar uitgestrekte natuurgebieden zijn een paradijs voor wandelaars en fietsers. Een
culturele streling voor het oog zijn de 7 musea waaronder het Delvauxmuseum, het
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en het Nationaal Visserijmuseum. Proef er de unieke
sfeer van het visserijverleden, laat de kinderen heerlijk ravotten in de duinen of ga er zelf
sportief tegenaan tijdens het (kite)surfen, paardrijden, zwemmen... Geniet er van de
gezellige terrasjes, mooie winkels en uitstekende gastronomie.
Koksijde is pure verwennerij!
In navolging van het inmiddels goed gekende Flanders Ladies Trophy tennistornooi volgt
er van 16 tot 24 augustus 2008 voor de eerste keer een mannentornooi in de
evenementenput voor het nieuwe gemeentehuis in het hartje van Koksijde-aan-zee, de
perfecte locatie voor de organisatie van evenementen.
De jarenlange traditie van de Ladies Trophy maakt het niet verbazend om aansluitend
een herentornooi te voorzien.
De gemeente Koksijde zorgt voor een uitstekend aangelegd terrein in de put voor het
gemeentehuis en biedt daarnaast de nodige diverse accomodaties voor een goed verblijf
van de spelers en medewerkers.
Koksijde is een sportieve gemeente en hoopt dat ook dit initiatief vele inwoners en
bezoekers zal kunnen bekoren.
Marc Vanden Bussche
Dirk Dawyndt
Stéphanie Anseeuw

Burgemeester van Koksijde
Schepen van sport
Schepen voor toerisme

Een stukje geschiedenis

Aan de eerste editie van de Ladies Trophy 1987 gaat een ‘mannentornooi’ vooraf.
In 1986 kreeg TC Koksijde immers een etappe van een satelliettornooi (GEMC).
Het toenmalige feestcomité van Koksijde-Bad vroeg van bij de oprichting van de club in
1976 om opnieuw een tornooi te organiseren in de gekende Casinoput. In de jaren ’50
werden er jaarlijks demonstratietornooien georganiseerd met ondermeer onze nationale
Jackie Brichant.
De toenmalige voorzitter en stichter van TC Koksijde, J.M. Dewulf wou met een
internationaal tornooi Koksijde op de tenniskaart zetten.
Vanaf 1987 werd de Flanders Ladies Trophy het uitgangbord van TCK mede dankzij het
engagement van Marcel Poelmans, internationaal referee en Roger Lensen.
Intussen is dit 10.000 $ tornooi uitgegroeid tot één van de best georganiseerde
tennisevenementen wereldwijd, mede dankzij het team van Marc Jacob.
In 2006 werd in TC Heiveld (Antwerpen) een etappe georganiseerd (US15 000$).
Vanaf 1987 tot en met 2007 werd onafgebroken een internationaal damestornooi
georganiseerd.
De site in Koksijde-Bad is sinds 22 jaar de locatie voor het gekende damestornooi
(Flanders Ladies Trophy Koksijde).
Al onze Belgische toppers passeerden de revue en wonnen er: Van Renterghem,
Appelmans, Monami, Henin, Clijsters, Maes, Flipkens en Wickmayer. (www.fltkoksijde.be)
Wereldwijd kent Koksijde zijn weerga niet op het niveau van een 10 000$ qua publieke
belangstelling. Op de cover van Guidelines for Professional Tournaments staat een foto
van de finaledag van Koksijde.

De aanloop tot 2008

Op initiatief van de heer Marc VANDEN BUSSCHE, burgemeester van Koksijde en in
samenspraak met de heer Luc VANDAELE, voorzitter KBTB (Koninklijke Belgische
Tennisbond) en VTV West-Vlaanderen wordt de organisatie in handen gegeven van
Tennis Club Koksijde waarin de heer Jos Exsteens fungeert als tornooidirecteur, tevens
voorzitter van de club en de heer Roger LENSEN als adjunct referee, tevens
gewestsecretaris VTV en sinds 22 jaar medeorganisator van de Flanders Ladies Trophy.
De crew van dit schip bestaat uit leden van TC Koksijde.
De heer burgemeester Marc Vanden Bussche, de heer Dirk Dawyndt, Schepen van Sport
en Middenstand, Stéphanie Anseeuw, schepen van toerisme en de heer Danny Verlinden,
gemeenteraadslid zijn de stuwende kracht achter de organisatie.

Ricoh Men’s Trophy Koksijde 2008, 16 – 24 augustus 2008
Het tornooi kadert in het ITF Men’s Circuit (ITF : International Tennis Federation).
Dit circuit bestaat uit 2 categorieën van ‘Futures Tournaments’:
•
•

ofwel 3 opeenvolgende tornooien van US10 000$
ofwel 2 opeenvolgende tornooien van US15 000$

Het tornooi van Koksijde is de tweede etappe van het Futures Circuit (na Eupen en
Brussel).
De spelers kunnen hier hun eerste ATP-punten verdienen (ATP = Association of Tennis
Professionals).
We vergelijken dit mannencircuit best met het ITF Women’s Circuit waar de meisjes hun
eerste WTA-punten verdienen.
Elke etappe van dit circuit bestaat uit kwalificaties (32 spelers) en een hoofdtabel enkels
(32 spelers) en dubbels (16 ploegen).
Loting van de wedstrijden:
•
•

Kwalificaties: vrijdag 15 augustus om 18:00 uur.
Hoofdtabel enkels en dubbels: zondag 17 augustus om 16 uur.

Uit de kwalificaties gaan er 8 naar de hoofdtabel.
Dit betekent dat er 2 rondes gespeeld worden. De eerste ronde (16 wedstrijden) wordt
gespeeld op zaterdag 16 augustus op de terreinen in Koksijde-Dorp; de tweede ronde (8
wedstrijden) op zondag 17 augustus eveneens op de terreinen in Koksijde-Dorp.
De hoofdtabel (enkels en dubbels) start op maandag 18 augustus op de terreinen in
Koksijde-Dorp en op het hoofdterrein in Koksijde-Bad en dit telkens vanaf 10:00 uur.
Naargelang de vordering van het tornooi worden alle wedstrijden verplaatst naar het
hoofdterrein in Koksijde-Bad (locatie: Theaterplein voor het gemeentehuis).
De finale van de dubbels, waaraan 16 teams deelnemen, grijpt plaats op vrijdag 22
augustus.
De finale van de enkels, waaraan 32 spelers deelnemen, grijpt plaats op zondag 24
augustus om 15:00 uur. Beide finales worden gespeeld in Koksijde-Bad.

Kalender internationale tornooien in België in 2008

ITF-tornooien (Heren)

ITF-tornooien (Dames)

Eupen: 9 – 16 augustus 10 000$
Koksijde: 16 – 24 augustus 10 000 $
Brussel: 23 – 31 augustus 10 000$

Tessenderlo: 22 – 30 maart 25 000$
Torhout: 29/03 – 6 april 75 000$
Charles Quint: 7 – 15 juli 10 000$
Zwevegem: 12 – 20 juli 25 000$
Rebecq: 4 – 12 augustus 10 000$
Koksijde 9 – 17 augustus 10 000 $
Westende: 16 – 24 augustus 10 000 $

Dit is een nieuw circuit.
Bergen: 29/09 – 5 oktober 125 000$

Er zijn momenteel heel wat mannen in ons land die in aanmerking komen om deel te
nemen aan dit soort tornooien (Niels Dessein, Maxime Authom en Ruben Bemelmans).
Het niveau van deelname kun je ook vergelijken met dat van de dames.
De 8 reekshoofden van elke tabel bekleden een ranking tussen plaats 350 en 650. De
andere spelers van de hoofdtabel situeren zich tussen plaatsen 650 en 1000.
Spektakel en tennis van de bovenste plank zijn gegarandeerd.

Een nieuw topevenement in het toeristisch programma van Koksijde

De organisatoren verwachten een enorme toeloop van toeschouwers.
De tribunes zijn toegankelijk voor iedereen en alle wedstrijden kunnen gratis bijgewoond
worden.
De unieke ligging in het toeristisch hart van Koksijde is de belangrijkste troef van het
tornooi.
Heel wat toeristen plannen hun vakantie tijdens deze week om de wedstrijden te kunnen
bijwonen.
Dit is het enige mannentornooi in Vlaanderen !

