
Bertens heeft zwaar geloot, met een duel tegen 
de 21-jarige Natalia Vikhlyantseva. Ondanks de 
jeugdigheid van de Russin, stond zij hier vorig 
jaar al wel in de finale. De wedstrijd begint niet 
voor 14.30 uur, waarna zuiderbuur Mertens 
de slotpartij voor haar rekening neemt tegen 
de Sloveense Polona Hercog. Dit jaar heeft de 
22-jarige Mertens grote stappen gezet, met name 
door de halve finale van de Australian Open te 
bereiken. Tevens vormt zij een vast dubbelduo 
met de Limburgse Demi Schuurs. 

Voordat de vrouwen aan de beurt zijn, start 
de dinsdag met twee mannenduels in het 
stadion. De eerste ballen worden geslagen 
door Australisch enfant terrible Bernard Tomic, 
die met succes uit het kwalificatietoernooi is 
doorgestroomd, en de Cypriotische knuffelbeer 
Marcos Baghdatis. Misschien kent u de nu 
32-jarige speler nog van zijn finaleplek op de 
Australian Open, wat alweer 12 jaar geleden 
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Op dag twee van het Libéma Open is het belangrijk om op de kleine lettertjes 
te letten, teneinde misverstanden te voorkomen. Op het centre court komen 
vandaag namelijk achtereenvolgens in actie: Kiki Bertens en Elise Mertens. 
Beide vrouwen behoren tot de grootste kanshebsters op de titel deze week, 
afgaande op de plaatsingslijst. 

is. Liefhebbers van woordgrappen kunnen 
zich vervolgens creatief uitleven met de 
confrontatie tussen Stefanos Tsitsipas uit 
Griekenland en onze landgenoot Tallon… 
Griekspoor. Beide spelers staan aan het begin 
van hun carrières en zullen gretig zijn om zich 
te bewijzen voor het grote publiek. Tsitsipas 
speelde dit jaar al wel een prestigieuze ATP 
500-finale in Barcelona.  

Ook op de overige banen valt voldoende te 
genieten. Op baan 3 treft u bijvoorbeeld rond 
lunchtijd voormalig top10-speelster en finaliste 
in Rosmalen Belinda Bencic, die zich aan het 
terugwerken is van een lange blessureperiode. 
Robin Haase dubbelt later op de dag op baan 
6 en de naam van Kristyna Pliskova, te zien in 
de namiddag op baan 5, doet mogelijk ook 
een belletje rinkelen. Zij is de tweelingzus van 
wereldtopper Karolina Pliskova en slaat net zo 
hard.

het weer  
Vandaag bestaat de hemel uit blauwe luchten 
en stapelwolken. De kans op een bui is klein. 
Het kwik blijft steken op 20 graden. 
Uitstekende temperatuur om aangenaam 
te vertoeven op de tribunes.

20˚

daily news

dagprogramma  

VERSCHILLENDE SPE(E)LWIJZEN 
TREKKEN DE AANDACHT

centre court
AANVANg 11.00 uuR
•	Bernard	Tomic	(AUS,	Q)	–	Marcos	Baghdatis	(CYP)
Niet voor 12.30 uur
•	Stefanos	Tsitsipas	(GRI,	5,	WC)	–	Tallon	Griekspoor	(NED,	WC)
Niet voor 14.30 uur
•	Kiki	Bertens	(NED,	3)	–	Natalia	Vikhlyantseva	(RUS)
•	Elise	Mertens	(BEL,	2)	–	Polona	Hercog	(SLO)

BAAn 1
AANVANg 11.00 uuR
•	Anett	Kontaveit	(EST,	4)	–	Veronika	Kudermetova	(RUS,	Q)
•	Malek	Jaziri	(TUN)	–	Max	Purcell	(AUS,	Q)
•	Kirsten	Flipkens	(BEL)	–	Anna	Kalinskaya	(RUS,	WC)
•	Guillermo	Garcia-Lopez	(SPA)	–	Jeremy	Chardy	(FRA)

BAAn 2
AANVANg 11.00 uuR
•	Evgeny	Donskoy	(RUS)	–	Franko	Skugor	(KRO,	Q)
•	Matthew	Ebden	(AUS)	–	Lucky	Loser
•	Mackenzie	McDonald	(VS,	WC)	–	Andreas	Seppi	(ITA,	8)
•	Vasek	Pospisil	(CAN)	–	Alex	Bolt	(AUS,	Q)
•	Matthew	Ebden	(AUS)/Malek	Jaziri	(TUN)	–	
	 Jamie	Cerretani	(VS)/Antonio	Sancic	(KRO)

BAAn 3
AANVANg 11.00 uuR
•	Valentini	Grammatikopoulou	(GRI,	Q)	–	Aleksandra	Krunic	(SER,	7)
•	Belinda	Bencic	(ZWI)	–	Tereza	Martincova	(TSJ,	LL)
•	Aryna	Sabalenka	(WRU,	8)	–	Marketa	Vondrousova	(TSJ)
•	Tatjana	Maria	(DUI)	–	Alison	Riske	(VS)

BAAn 5
AANVANg 11.00 uuR
•	Marina	Melnikova	(RUS,	Q)	–	Viktoria	Kuzmova	(SWK)
•	Shuai	Zhang	(CHN,	5)	–	Fanny	Stollar	(HON,	Q)
•	Anna	Blinkova	(RUS,	Q)	–	Antonia	Lottner	(DUI,	Q)
•	Kristyna	Pliskova	(TSJ)	–	Ajla	Tomljanovic	(AUS)

BAAn 6
AANVANg 11.00 uuR
•	Lesley	Kerkhove	(NED,	3)/Lidziya	Marozava	(WRU,	3)	–	
	 Richel	Hogenkamp	(NED,	WC)/Bibiane	Schoofs	(NED,	WC)
•	Lukasz	Kubot	(POL,	1)/Marcelo	Melo	(BRA,	1)	–	
	 Yuichi	Sugita	(JPN)/Donald	Young	(VS)
•	Divij	Sharan	(IND,	4)/Artem	Sitak	(NZL,	4)	–	
	 David	Marrero	(SPA)/Fernando	Verdasco	(SPA)
•	Robin	Haase	(NED)/Wesley	Koolhof	(NED)	–	
	 Dominic	Inglot	(GBR,	3)/Franko	Skugor	(KRO,	3)
•	Arantxa	Rus	(NED,	WC)/Eva	Wacanno	(NED,	WC)	–	
	 Fanny	Stollar	(HON)/Renata	Voracova	(TSJ)



colofon daily news
Redactie: Steffan Kok, Abe Kuijl, 
David Avakian en Michaëlla Krajicek
fotografie: Edwin Verhoef 
Vormgeving: Séverine van Bun (Studio Seef ) 
druk: Koninklijke Drukkerij Em. De Jong

Reproductie van gehele of gedeeltelijke arti ke len en beeld -
materiaal, op welke wijze dan ook, is uitdrukkelijk verboden
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en auteurs-
rechthebbenden en geschiedt altijd met bronvermelding.

dinsdag 12 juni  2018 • speeldag 2 dinsdag 12 juni  2018 • speeldag 2

Kiki, de Nederlandse tennisfans hebben je 
natuurlijk weer gevolgd op Roland garros. 
Daar strandde je in de derde ronde na een 
mooi gevecht tegen Angelique Kerber. 
Welk gevoel heb je daaraan overgehouden?
'Nog steeds baal ik als ik er aan terugdenk, want 
ik was heel dichtbij. Er zat spanning op die 
wedstrijd bij ons allebei en ik kwam helaas niet 
los. Natuurlijk hoop je het beter te doen op een 
Grand Slam, maar ik heb verder een heel goed 
gravelseizoen gedraaid en we gaan gewoon 
weer door.'  

Je hebt nu drie jaar achter elkaar sterke 
resultaten neergezet op gravel. Welk seizoen 
ben je het gelukkigst mee?
'Moeilijk. Ik denk sowieso dat die halve finale 
op Roland Garros iedereen is bijgebleven. Ik 
had daarvoor ook mijn tweede titel gewonnen, 
lange tijd na mijn eerste. Dus dat was ook 
superfijn. Wat er in 2016 gebeurde had niemand 
verwacht en ikzelf ook niet. Dit jaar was ik 
rustiger. Ik denk dat dit jaar het beste qua tennis 
was. Ik ben erg gegroeid in het omgaan met alle 
verwachtingen.'

Je won de titel in Charleston en stond in de 
finale in Madrid, wat één van de vier grootste 
WTA-toernooien is van het seizoen. Hoe heb 
je dat beleefd?
‘Een titel pakt niemand je meer af, maar Madrid 
is een toernooi waar net als bij de Grand Slams 

de hele wereldtop meedoet. Als je daar de finale 
haalt is dat echt super. Dit jaar heb ik meerdere 
weken gehad waarin het qua niveau echt goed 
ging, dus ik denk dat het allemaal een stuk 
stabieler was.'

Op Roland garros sloot je je af van de 
buitenwereld door bijvoorbeeld WhatsApp 
van je telefoon te verwijderen. Ben je 
inmiddels weer volledig online? 
'Nog niet! Het is erg goed bevallen. Zolang ik 
het niet mis, heb ik het niet nodig. Deze week is 
ook altijd druk. Je wilt in Nederland goed spelen, 
iedereen komt kijken. Het is leuk om allemaal 
reacties te krijgen, maar het zorgt ook voor extra 
spanning en het kost tijd om alles te lezen en te 
reageren. Ik wil het allemaal zo relaxed mogelijk 
beleven. Het is even terug in de tijd en het 
bevalt goed.'

Je hebt dit grasseizoen geen punten te 
verdedigen. Maak je deze periode daarom 
meer ontspannen door?
'Eigenlijk wel. Voor het gravelseizoen denk 
je aan al die punten van vorig jaar, hoewel ik 
daar goed mee ben omgegaan. Maar ik weet 
dat gras niet echt mijn ding is en ga daar niet 
omheen draaien. Ik doe er wel alles aan zo goed 
mogelijk te spelen. Het is niet zo dat ik van 
tevoren tevreden ben met een tweede ronde of 
kwartfinale. Je speelt een toernooi altijd om te 
winnen.’

Wat voor herinneringen komen er bij dit 
toernooi naar boven bij je?
'Dat ik hier eigenlijk al heel vaak heb gespeeld. 
Ik voel me dan best oud, terwijl ik pas 26 ben. 
Dit is het enige WTA-toernooi in Nederland 
en ik kan lekker thuis slapen. Wat dat betreft 
is het best relaxed, alleen iedereen heeft hier 
verwachtingen van me en dat maakt het lastiger.’ 

KIKI BERTENS
VRIJUIT HET GRAS OP

PLATTEgROND

KNLTB PLAZA

interView

EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN VELDRIJDEN
3 – 4 NOVEMBER 2018
AUTOTRON ROSMALEN 

‘S-HERTOGENBOSCH

WWW.EK-VELDRIJDEN.NL

‘JE SPEELT EEN 
TOERNOOI 

ALTIJD OM TE 
WINNEN’

Kiki Bertens kan in 2018 alleen maar winnen op gras. Als je het 
vergelijkt met vorig jaar althans, toen ze haar drie duels op deze 
ondergrond verloor. Ze start haar Libéma Open als nummer drie van 
de plaatsingslijst, tegen de verliezend finaliste van vorig jaar: Natalia 
Vikhlyantseva. Spreekt u die naam maar eens drie keer op rij snel uit. 

Padel wordt steeds populairder in Nederland. Dat 
toont ook het onderzoek van het Mulier Instituut. 
Padel is de komende jaren de snelst groeiende 
sport en heeft alles in zich om groter te worden. 
In Spanje en andere Zuid-Europese landen be-
hoort de sport al jaren tot de grootste sporten 
van het land. De opmars naar Noord-Europa is 
nu in volle gang. En dat is niet gek, want padel 
is een sport voor alle leeftijden, laagdrempelig, 
snel aan te leren en heeft een sociaal aspect.
Wil jij padel wel eens proberen? Kom dan 
naar het KNLTB Plaza en probeer het uit!

PADEL – DuBBELSNEL, DuBBELSPEL 

KNLTB NK PADEL
Wil je liever eens kijken hoe padel op het 
hoogste niveau wordt gespeeld? Kom dan van 
dinsdag 12 tot en met zaterdag 16 juni kijken 
naar spectaculaire rally’s tijdens de KNLTB 
NK Padel. In zowel het heren-, dames- als het 
gemengddubbel wordt gestreden om het 
Nationaal Kampioenschap. 

De partijen starten om 10.00 uur en om 
18.00 uur gaat de laatste ronde van start.
Damesdubbel dinsdag 12 juni  (achtste- en 
kwartfinale) en 16 juni (halve finale en finale).
Herendubbel woensdag 13 juni (achtste- en 
kwartfinale) en 16 juni (halve finale en finale).
Gemengddubbel donderdag 14 juni (achtste- en 
kwartfinale) en 16 juni (halve finale en finale).

Download the official tournament app created by SAP at wtafinals.com

THE GREATEST IN WOMEN’S TENNIS
WHO WILL MAKE IT TO SINGAPORE?

OCTOBER 21 - 28

The players shown are for illustrative purposes only. Qualification and participation subject to WTA rules. Photo Credit Getty Images

Follow the 2018 Porsche #RaceToSingapore for updates & analysis on women’s professional tennis and the WTA Finals at wtatennis.com
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Kiki Bertens strekt zich zo ver mogelijk om de bal te halen Yes! De buit is binnen voor Robin Haase

Tussen al het tennis door ook tijd om te genieten op het middenterrein

Fernando Verdasco was er in 2004 al bij en komt graag naar Rosmalen Interviewster Krajicek voelt Stefanos Tsitsipas aan de tand

Japanse krijger Yuichi Sugita in actie Ook op baan 3 volgepakte tribunes

sfeerimpressies

Een verbeten blik bij Bibiane Schoofs Voormalig finaliste Belinda Bencic wandelt ontspannen van de trainingsbaan

Natalia Vikhlyantseva deed een succesvolle kids clinic op KNLTB Plaza

De hospitality units van Neptunus staan er prachtig bijPerfecte timing van Alison van Uytvanck



 DAgSPECIALS

Van 
€ 150,-
voor 
€ 95,-

Een jaar geleden speelde je in Rosmalen als 
nummer 192 van de wereld kwalificaties. Dit 
jaar won je al van twee top10-spelers. Er is 
veel veranderd in een jaar tijd...
'Heel veel. Ik won mijn eerste challenger, 
haalde de finale bij het grote graveltoernooi 
van Barcelona (verlies tegen Rafael Nadal) en 
schopte het bij andere belangrijke toernooien 
ook ver. Ook op Grand Slamniveau heb ik mijn 
eerste partijen gewonnen. Ik ben blij dat ik de 
toernooien van lager niveau ben ontgroeid. Ik 
ben 150 plaatsen gestegen op de ranglijst in een 
jaar, poeh!'

Is die extreme groei verrassend?
'Een beetje. Ik voel dat ik in de top50 thuishoor, 
omdat ik met mijn team veel werk heb verzet. 
Ik hoop genoeg punten te verzamelen om 
me te plaatsen voor de Next Gen Finals 
(eindejaarstoernooi in Milaan voor de beste acht 
spelers tot en met 21 jaar).'

Wat schiet te binnen als je aan Nederland 
denkt?
'Nederland is een land dat mij veel kansen 
heeft gegund. In Rotterdam, Scheveningen en 
Rosmalen heb ik wildcards gekregen. Ik word 
extreem goed behandeld en dat waardeer ik 
zeer. Iedereen is vriendelijk, open en gastvrij 
tegenover alle spelers. Nederlandse toernooien 
zijn bovendien organisatorisch altijd van 
topkwaliteit.'

De 15 jaar oudere Matwé Middelkoop is een 
goede vriend van je. Leg uit...
'Hij is één van de weinige spelers bij wie ik me 
veilig voel en die ik kan vertrouwen. Hij is een 
soort broer voor me. Hij heeft een geweldige 
energie. We zijn bovendien pingpongmaatjes en 
spelen veel darts, haha. Het is niet zo makkelijk 
om op de tour zulke vrienden te maken, 
zeker niet met enkelspelers. De concurrentie 
is simpelweg te fel en daar hoort een zekere 
afstand bij. Dat is ook wel normaal.'

Je moeder was ooit de beste speelster van 
de Sovjetunie en je vader is je coach. Ook je 
broers en zussen tennissen op hoog niveau. 
Is er sprake van een overdosis tennis in de 
familie Tsitsipas?
'Ik ben er op jonge leeftijd aan gewend geraakt 
om voortdurend omringd te worden door tennis. 
Ik voelde daarom ook dat ik veel meer ervaring 
had dan mijn leeftijdsgenoten in Griekenland. 
Ik wist veel meer dan de rest. Ik ben blij dat ik 
zoveel tennisinvloeden heb in mijn leven en dat 
ik ben aangestoken met het tennisvirus.'
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Kiki Bertens
VS

natalia Vikhlyantseva
Dit is een lastige eerste rondepartij voor Kiki om te spelen en 
voor mij om te voorspellen. Vikhlyantseva is de finaliste van 
vorig jaar en de jonge Russin heeft daarmee bewezen goed uit 
de voeten te kunnen op gras. Kiki speelt, zoals algemeen bekend 
is, het liefst op gravel en heeft de laatste weken aangetoond 
goed in vorm te zijn, terwijl Vikhlyantseva de laatste weken 
niet bijster goed heeft gepresteerd. In hun eerste onderlinge 
ontmoeting denk ik dat de ervaring van de vijf jaar oudere Kiki 
de doorslag zal geven. 
De 21-jarige Vikhlyantseva kan echter wel soms de alles-of-niets-
tactiek hanteren en daarmee de tegenstandster met de rug 
tegen de muur zetten. Daarom denk ik dat de partij over drie 
sets zal gaan. Kiki zal goed moeten serveren om het initiatief in 
de rally te houden en aanvallend moeten proberen te spelen om 
de tweede ronde te bereiken.

Mijn voorspelling: Winst Bertens in drie sets

‘IK BEN BLIJ DAT IK BEN 
AANGESTOKEN MET 

HET TENNISVIRUS’

STEfANOS TSITSIPAS
GRIEKSE GROEIBRILJANT

Op 19-jarige leeftijd heeft Stefanos Tsitsipas al de 
status van beste griekse tennisser aller tijden. De 
nummer 39 van de wereld, gezegend met een fraaie 
enkelhandige backhand, is één van de grootste 
talenten in het profcircuit.

Sjeng Sports
Dames Sizzle Jacket 
Verkrijgbaar bij de stand van Sjeng Sports.

Dit artikel valt buiten de 
actie 2 halen 1 betalen.

Elke dag kiest 
Michaëlla Krajicek 
uit het bomvolle 
programma een 
wedstrijd van de dag. 
Vandaag is dat:

Prince TT Bandit 110

Van 
€ 159,95

voor 
€ 99,95

 MATCH Of THE DAy

Kan je jouw liefde voor grastennis verklaren?
'Het is een klassieke ondergrond. Je krijgt 
niet vaak de kans om erop te spelen. Door de 
zeldzaamheid probeer ik er maximaal van te 
genieten. Het voelt speciaal.'

Je staat ook een beetje bekend om de 
reisvlogs die je op youTube plaatst. Is dat je 
ideale vrijetijdsbesteding?
'Het is de perfecte afleiding. Ik ben er gek op. 
Onlangs werd ik door een meisje benaderd met 
de vraag of ik die jongen van YouTube ben. Het 
was vreemd en grappig om via die weg herkend 
te worden en niet door mijn tennis. Ik heb veel 
YouTube-idolen die mij inspireren, zoals Casey 
Neistat en Peter McKinnon. Ik leer veel van hen.
Ik ben ook begonnen met een podcast. Ik hoop
andere tennissers in mijn uitzendingen te krijgen.'

De 'return of a legend', zo kun je 
dit racket van Prince noemen. Een 
tennisracket met unieke en absoluut 
bewezen goede speeleigenschappen 
voor een groot publiek. 255 gram en een 
balans van 35,00 cm in combinatie met 
Triple Threat Technology en Sweetspot 
Suspension System maken het geheel 
compleet.

Verkrijgbaar bij de stand van Prince.

Asics gEL-Solution Speed 
dames- en herenmodel 

De ASICS Gel-Solution Speed is de lichtste 
tennisschoen uit de collectie van ASICS. Deze  
schoen is erg flexibel en uitermate geschikt voor 
wendbare spelers die de hele baan gebruiken en 
op zoek zijn naar comfort en ondersteuning.

Verkrijgbaar bij de stand van TennisDirect.

Zolang de voorraad strekt!

Van 
€ 79,99
voor 

€ 34,99
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	1	ADRIAN	MANNARINO	 FRA
	MANNARINO	

 BYE

 GUILLERMO GARCIA-LOPEZ SPA

 JEREMY CHARDY FRA

 Q ALEx BOLt AUS

 VASEK POSPISIL CAN

 WC MACKENZIE MCDONALD VS

	8	ANDREAS	SEPPI	 ITA

	3	GILLES	MULLER	 LUX
	MULLER	

 BYE

 MAttHEW EBDEN AUS

 LUCKY LOSER

 ALJAZ BEDENE SLO
 COPIL  6-7(6)  7-6(4)  6-3

 MARIUS COPIL ROE

 NIKOLOZ BASILASHVILI GEO
	SUGITA		6-3		6-2

	7	YUICHI	SUGITA	 JPN

	6	ROBIN	HAASE		 NED
	HAASE		7-6(3)		6-7(5)		6-3

 IVO KARLOVIC KRO

 Q BERNARD tOMIC AUS

 MARCOS BAGHDAtIS  CYP

 DANIIL MEDVEDEV RUS
 MEDVEDEV  6-4  6-1

 YUKI BHAMBRI IND

 BYE
	VERDASCO	

	4		FERNANDO	VERDASCO	 SPA

	5		WC		STEFANOS	TSITSIPAS	 GRI

 WC tALLON GRIEKSPOOR  NED

 MALEK JAZIRI tUN

 Q MAx PURCELL AUS

 EVGENY DONSKOY RUS

 Q FRANKO SKUGOR KRO

 BYE
	GASQUET	

	2		RICHARD	GASQUET	 FRA

	1	COCO	VANDEWEGHE	 VS
	VANDEWEGHE		6-2		7-6(1)

 ALIAKSANDRA SASNOVICH  WRU

 ARANtxA RUS NED
 RUS  6-7(5)  6-4  7-6(7)

 EKAtERINA ALExANDROVA RUS

 tAtJANA MARIA DUI

 ALISON RISKE VS

 Q FANNY StOLLAR  HON

	5	SHUAI	ZHANG	 CHN

	4	ANETT	KONTAVEIT	 EST

 Q VERONIKA KUDERMEtOVA RUS

 BELINDA BENCIC  ZWI

 tEREZA MARtINCOVA tSJ

 CARINA WIttHOEFt DUI
 SCHOOFS  6-4  7-5

 WC BIBIANE SCHOOFS NED

 Q VALENtINI GRAMMAtIKOPOULOU GRI

	7	ALEKSANDRA	KRUNIC	 SER

	8		ARYNA	SABALENKA		 WRU

 MARKEtA VONDROUSOVA  tSJ

 KRIStYNA PLISKOVA  tSJ

 AJLA tOMLJANOVIC AUS

 WC ANNA KALINSKAYA RUS

 KIRStEN FLIPKENS BEL

 NAtALIA VIKHLYANtSEVA RUS

	3		KIKI	BERTENS	 NED

	6	ALISON	VAN	UYTVANCK	 BEL
 VAN	UYTVANCK		6-1		6-2

 WC RICHEL HOGENKAMP NED

 Q MARINA MELNIKOVA RUS

 VIKtORIA KUZMOVA SWK

 Q ANNA BLINKOVA RUS

 Q ANtONIA LOttNER  DUI

 POLONA HERCOG SLO

	2		ELISE	MERTENS	 BEL

	1		 LUKASZ	KUBOT	 POL
	 MARCELO	MELO	 BRA

	 YUICHI	SUGITA	 JPN
	 DONALD	YOUNG	 VS

  

	 SANDER	ARENDS	 NED
	 MATWÉ	MIDDELKOOP	 NED

	 ANDREAS	SEPPI	 ITA
	 ANDREI	VASILEVSKI	 WRU

	3	 DOMINIC	INGLOT		 GBR
	 FRANKO	SKUGOR	 KRO

	 ROBIN	HAASE	 NED
	 WESLEY	KOOLHOF	 NED

		 MARIUS	COPIL	 ROE
	 STEFANOS	TSITSIPAS	 GRI

 MARTIN	/	RAJA		7-5		7-5
	 FABRICE	MARTIN	 FRA
	 PURAV	RAJA	 IND

	 ROMAIN	ARNEODO	 MON
	 GILLES	MULLER	 LUX

	ARNEODO	/	MULLER		7-6(4)		3-6		11-9

	 NICHOLAS	MONROE	 VS
	 JOHN-PATRICK	SMITH	 AUS

	 DAVID	MARRERO	 SPA
	 FERNANDO	VERDASCO	 SPA

	4	 DIVIJ	SHARAN	 IND
	 ARTEM	SITAK	 NZL

	 MATTHEW	EBDEN	 AUS
	 MALEK	JAZIRI	 TUN

	 JAMIE	CERRETANI	 VS
	 ANTONIO	SANCIC	 KRO

	WC		ALEX	BOLT	 AUS
	 LLEYTON	HEWITT	 AUS

	2	 RAVEN	KLAASEN		 ZAF
	 MICHAEL	VENUS	 NZL

	1	 ELISE	MERTENS	 BEL
	 DEMI	SCHUURS	 NED

		MERTENS	/	SCHUURS		6-3		6-3

	 KAITLYN	CHRISTIAN	 VS
	 SABRINA	SANTAMARIA	 VS

	 VERONIKA	KUDERMETOVA	 RUS
	 ARYNA	SABALENKA	 WRU

	 DARIJA	JURAK	 KRO
	 CORNELIA	LISTER	 ZWE

	3	 LESLEY	KERKHOVE	 NED
	 LIDZIYA	MAROZAVA	 WRU

	WC	 RICHEL	HOGENKAMP	 NED
	 BIBIANE	SCHOOFS	 NED

	 POLONA	HERCOG	 SLO
	 ALEKSANDRA	KRUNIC	 SER

	FUJIWARA	/	ZHANG		7-5		3-6		10-7

	 RIKA	FUJIWARA	 JPN
	 SHUAI	ZHANG	 CHN

	 ANETT	KONTAVEIT	 EST
	 ALIAKSANDRA	SASNOVICH	 WRU

	 JESSICA	MOORE	 AUS
	 ELLEN	PEREZ	 US

	 ANNA	BLINKOVA	 RUS
	 NICOLA	GEUER	 DUI

	4	 XENIA	KNOLL	 ZWI
	 ANNA	SMITH	 GBR

	 FANNY	STOLLAR	 HON
	 RENATA	VORACOVA	 TSJ

	WC	 ARANTXA	RUS	 NED
	 EVA	WACANNO	 NED

	 OKSANA	KALASHNIKOVA		 GEO
	 TATJANA	MARIA	 DUI

	BERTENS	/	FLIPKENS		4-6		6-1		10-6

	2	 KIKI	BERTENS	 NED
	 KIRSTEN	FLIPKENS	 BEL

DuBBELSPEL MANNEN DuBBELSPEL VROuWEN

ENKELSPEL MANNEN ENKELSPEL VROuWEN

HOTSHOT

Klaar voor de start…


