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Van éénmaal oranje boven is het toernooi 
sowieso verzekerd. Rus en Schoofs spelen 
namelijk tegen elkaar in de eerste ronde. Dit 
volledig Nederlandse affiche staat als tweede 
gepland op het centre court, waarna Haase 
zal proberen om zich te ontdoen van de 
opkomende jonge Fransman Ugo Humbert. 
De dag begint in het hoofdstadion met een 
clash tussen de 21-jarige hardhitter Viktoria 
Kuzmova en de sierlijke Margarita Gasparyan. 
Het feit dat beide speelsters recentelijk 
zwaarbevochten overwinningen op Kiki 
Bertens hebben genoteerd, tekent de kwaliteit 
van het duo. In de vierde partij en tevens het 
slotakkoord, is ‘fantastische Frances’ Tiafoe de 
publiekstrekker. Deze laidback Amerikaanse 
krachtpatser zal voor zijn overwinning  
moeten werken tegen de Portugese vechtjas 
Joao Sousa. 
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De openingsdag van Libéma Open 2019 staat in het teken van de overgang van 
oranje banen naar oranje spelers. Het Franse gravel is uit de sokken gewassen 
bij Robin Haase, Arantxa Rus en Bibiane Schoofs. Zij beginnen een dag na de 
ontknoping van Roland Garros aan hun grasseizoen. 

Natuurlijk staat Libéma Open erom bekend 
dat er veel meer tennis is te zien dan alleen 
op het centre court. Op baan 1, 2 en 3 wordt 
de hele dag door gespeeld in het enkel- en 
dubbelspel door zowel de mannen als vrouwen. 
Thiemo de Bakker en David Pel vormen een 
Nederlands duo en spelen aan het eind van 
de dag op baan 2. Veelbelovende talenten 
in het mannentennis Taylor Fritz en Cristian 
Garin spelen achtereenvolgens op baan 1 
en de Belgische fans kunnen Greet Minnen 
aanmoedigen in haar duel met Mona Barthel. 
Dubbelliefhebbers moeten rond het middaguur 
zeker even een kijkje nemen op baan 2, want 
daar zijn meervoudig Grand Slamwinnaars, 
en de in Rosmalen toernooifavorieten Lukasz 
Kubot en Marcelo Melo te zien. Overigens is hun 
tegenstander Pierre-Hugues Herbert, spelend 
met Romain Arneodo, ook een wereldtopper. 

HET WEER  
De wind is vandaag zwak tot matig en met  
een temperatuur van net boven de 20 graden 
is het prima vertoeven op en langs de banen. 
Wel is er kans op een bui met een klap  
onweer in de middag.

22˚

CENTRE COURT

AANVANG 11.00 UUR
• Viktoria Kuzmova (7) – Margarita Gasparyan

Niet voor 12.30 uur
• Arantxa Rus (WC) – Bibiane Schoofs (WC)

Niet voor 14.30 uur
• Robin Haase – Ugo Humbert
• Frances Tiafoe (6) – Joao Sousa

BAAN 1

AANVANG 11.00 UUR
• Jurij Rodionov (WC) – Taylor Fritz
• Cristian Garin (7) – Salvatore Caruso (Q)
• Mona Barthel – Greet Minnen (Q)
• Veronika Kudermetova – Ons Jabeur

BAAN 2

AANVANG 12.00 UUR
• Kubot/Melo (1) – Arneodo/Herbert
• Jordan Thompson – Tommy Paul (Q)
• De Bakker/Pel (WC) – Inglot/Krajicek

BAAN 3

AANVANG 11.00 UUR
• Melichar/Peschke (1) – Tsurenko/Wang
• Varvara Lepchenko (Q) – Elena Rybakina (Q)
• Paula Badosa Gibert (Q) – Priscilla Hon (Q)
• Marozava/Sanders (5) – Pliskova/Stefkova
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Welke herinneringen heb je overgehouden 
aan vorig jaar?
'Ik maakte dankbaar gebruik van de kans die 
ik kreeg en heb er zó van genoten. Voor het 
tweede jaar op rij spelen op het centre court 
is fantastisch. Het gaf de vorige keer een goed 
gevoel om twee goede wedstrijden op een  
WTA-toernooi in Nederland te kunnen spelen. Ik 
verloor in de tweede ronde van de uiteindelijke 
kampioene Aleksandra Krunic.'

Hoe zijn de afgelopen 12 maanden geweest 
voor je?
'Ik was in april dichtbij het verbeteren van 
mijn hoogste ranking (142). Je hebt een goede 
reeks nodig op een toernooi en dan maak je 
meteen een grote stap. Ik heb nu gekozen voor 
het spelen van sterke toernooien. Dat is pittig, 
maar nodig. Ik heb heel veel nieuwe ervaringen 
opgedaan.'

Eén van die nieuwe ervaringen is het spelen 
van Fed Cup…
'Fed Cup was thuis in Den Bosch tegen Canada 
supergaaf. De nederlaag in Japan was juist 
heel erg zuur. Dubbelen met Demi Schuurs 
was hartstikke leuk. Fed Cup levert enerzijds 
euforische hoogtepunten op en anderzijds 
zware momenten als het team verliest. Je faalt 
immers voor het hele land.'

Er is veel gezegd en geschreven over je tweede 
tennisleven na jaren van afwezigheid.  
Hoe is de rentree tot nu toe bevallen?
'Als iemand een paar jaar geleden had gezegd 
dat ik zou staan waar ik nu sta, dan had ik daar 
voor getekend. Ik kan de afgelopen twee jaar 
voor het eerst leven van mijn tennis. Ik ben 
gezond, kan reizen met een coach en heb het 
goed naar mijn zin. Maar dat betekent niet dat 
ik nu tevreden ben met mijn resultaten. Het is 
nooit goed genoeg. Maar in het grotere plaatje 
is het natuurlijk een succesvolle comeback 
geweest. Ik had dit twee jaar geleden nooit 
verwacht.'

Noem drie woorden die jou het beste 
omschrijven
'Eigenwijs, spontaan en - al is het geen woord - 
ben ik iemand die zich altijd volledig inzet voor 
iets. Ik doe niets half. Als ik ga dan ga ik.'

Wat dacht je toen je zag dat je tegen  
Arantxa Rus moet spelen in de eerste ronde?
'Leuk! Al is het voor het toernooi leuker dat de 
Nederlanders niet tegen elkaar spelen en alle drie 
winnen. Maar nu weet je van tevoren dat in ieder 
geval één Nederlander de tweede ronde bereikt. 
Ik ken Arantxa heel goed, maar we hebben nooit 
eerder op gras tegen elkaar gespeeld.'

Welk ander talent dan tennis zou je graag 
willen hebben?
'Zangtalent. Dat heb ik namelijk totaal niet, haha. 
Zingen doe ik uitsluitend in mijn eentje in de 
auto. Dan is het leuk om mee te blèren, maar als 
er iemand naast me zit dan hou ik mijn mond.'

Is er iets waar je stiekem teveel geld  
aan uitgeeft?
‘Als ik een mooi resultaat neerzet dan koop ik 
iets leuks. Maar ik ben niet iemand die dagelijks 
veel geld uitgeeft. Vroeger kocht ik wel veel 
haakspullen, maar met haken is geen droog 
brood te verdienen, haha.'

BIBIANE SCHOOFS
DANKBAAR & GELUKKIG

PLATTEGROND

Houd je van uitdaging en wil je 
tennissen in een fantastische setting, 
met zomerse temperaturen én met je 
blote voeten in het zand? 

Dan is beachtennis echt wat voor jou! Proberen? 
Dat kan! Kom naar het KNLTB Plaza, want 
daar liggen twee beachvelden waar je onder 
professionele begeleiding kan komen duiken in 
het zand. 

In het finaleweekend zijn er verschillende 
demonstratiewedstrijden, waaronder op 
zaterdag 15 juni een uniek duel tussen 
Nederland en België, zodat er naast alle 
spannende tenniswedstrijden ook spectaculair 
beachtennis te zien is! 

INTERVIEW

DE ULTIEME 
SAFARI 

BELEVING
Be

Beeksebergen.nl
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‘VOOR HET 
TWEEDE JAAR
OP RIJ SPELEN

OP HET CENTRE 
COURT IS 

FANTASTISCH’

Bibiane Schoofs doet na haar toernooi-
debuut in 2018 opnieuw mee met 
een wildcard dit jaar. Als de 31-jarige 
speelster uit Rhenen weer de tweede 
ronde wil bereiken, moet ze op het 
centre court afrekenen met landgenote 
en Fed Cupmaatje Arantxa Rus.

KNLTB PLAZA
LET’S GO TO THE BEACH!
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Vrolijke gezichten bij Robin Haase, Marcel Hunze en Kiki Bertens tijdens de loting Geconcentreerde blik bij Arantxa Rus

Beleef een training op één van de minibaantjes

Lleyton Hewitt vermaakt zich op de padelbaan in het promodorp Drinken is belangrijk voor zowel speler als bezoeker

Titelverdediger Richard Gasquet bereidt zich voor Volop bedrijvigheid op de trainingsbanen

Handtekeningen jagen bij Kiki Bertens Varvara Lepchenko sloeg zich door het kwalificatietoernooi

Natuurlijk willen de kids een groepsfoto met Nederlands beste speler

Prachtig overzicht van het Brabantse groen van de baan en bomenDe ballenmeisjes inspecteerden de banen

De ballenjongens leefden zich uit op KNLTB Plaza met racket en… bal
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Wil jij tussen de spannende wedstrijden door 
koffie drinken, lunchen of na de wedstrijd 
culinair genieten? Er zijn voldoende food & 
drink mogelijkheden op het terrein. Je haalt 
een heerlijke verse koffie aan de koffiebar, je 
kunt terecht in de foodstreet voor een snelle 
hap of genieten van een lunch of diner  
à-la-carte in restaurant de Beach Club. 

BEACH CLUB
De Beach Club is gelegen naast het VIP-
gedeelte op het terrein en voor iedereen 
toegankelijk. Hier kun je terecht voor een 
overheerlijke Bossche bol, lunch én diner.  
Je kunt gewoon binnenlopen. Er zijn 
voldoende plekken om met je tennismaatje 
aan te schuiven.

De Beach Club sluit twee uur ná de laatste 
wedstrijd. Genoeg tijd om een hapje te 
nuttigen voordat je weer in de auto stapt 
richting huis.

De Quick Team Collar Tee is afkomstig uit de tenniscollectie van Quick. 
Deze collectie bevat functionele tennisitems met een stijlvol design. De 
Collar tee is een functioneel tennisshirt met opstaande kraag. Op de 
rechterschouder is het shirt voorzien van de traditionele Q-Block Stripes. 
Het shirt heeft een stretched fit en is verkrijgbaar in de kleuren blauw, 
zwart en wit.

Verkrijgbaar in de stand van TennisDirect. 

 FOOD & DRINKS

 DAGSPECIAL

Gerenommeerde kranten en magazines hebben onlangs fraaie verhalen 
over jou geschreven. Ben je blij met alle aandacht?
'Het is ontzettend cool! Ik ben best uitgesproken in interviews, want tennis 
is voor mij meer dan alleen forehands en backhands en het winnen van 
titels. Ik wil één van de beste spelers ooit worden, maar er is meer. Sport 
geeft me een platform om mijn verhaal te vertellen.'

Dat verhaal begint bij jouw ouders, die in de jaren '90 een burgeroorlog 
in Sierra Leone ontvluchtten en zich vestigden nabij Washington DC. Op 
welk moment kom jij om de hoek kijken?
'Mijn vader hielp bij de bouw van een tennisclub en mocht daarna aanblijven 
als conciërge. Wij woonden later ook op de club, waar mijn tweelingbroer 
en ik na school mochten tennissen. Ik stond urenlang tegen het muurtje 
te slaan, waarbij ik me inbeeldde dat ik tegen Roger Federer speelde en 
dat ik Juan Martin del Potro was, mijn idool. Toen ik 7-8 jaar was werd ik 
opgenomen in de tennisschool. Een coach sprong financieel bij en bracht me 
naar toernooien, dus ik was op het juiste moment op de juiste plaats.'

Je hebt inmiddels tegen Federer gespeeld en gewonnen van Del Potro. 
Moest je tijdens die wedstrijden terugdenken aan de kleine Frances en 
het muurtje?
'Ik denk vaak terug aan het verleden en het begin. Het zijn hele speciale 
momenten die ik nooit voor lief neem. Grootsheid spreekt niet uit wat je 
wordt, maar uit wat je hebt doorstaan.'

Zou je met de kennis van nu iets veranderen aan je carrière tot nu toe?
'Nee. Alles is uitgepakt zoals ik het wilde. Zelfs nog beter dan ik had 
kunnen bedenken. Ik had vroeger nooit kunnen dromen dat ik alle dingen 
kon doen die ik nu doe. Ik leef een fantastisch leven en ben gelukkig. 
Misschien dat ik er over tien jaar anders over denk.'

Van het kleine jongetje ben je uitgegroeid tot Big Foe, zoals je  
bijnaam luidt...
'Ja, haha. Ik word bijna nooit meer Frances genoemd. Dat is grappig.'
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KWALITEIT
B E P A A L T
UW KEUZE! w w w . e m d e j o n g . n lw w w . e m d e j o n g . n l

Wat ranking betreft ontlopen Robin Haase (ATP-67) en Ugo 
Humbert elkaar niet veel (ATP-61). Wat lengte betreft ook 
niet (Haase is drie centimeter groter), maar qua leeftijd zeer 
zeker wel. De 32-jarige Haase is 12 jaar ouder dan zijn Franse 
tegenstander. Ik denk dan ook dat de ervaring van het spelen op 
gras in deze partij de doorslag zal geven. Haase staat namelijk al 
voor de 12de keer aan de start op het Autotron, terwijl Humbert 
zijn debuut maakt bij Libéma Open.
Wel verwacht ik een spannende partij die op een paar punten 
zal worden beslist. De linkshandige Humbert klom dit jaar flink 
op de wereldranglijst en steekt dus in goede vorm. Mijn stem 
gaat toch uit naar winst voor Haase. Wel denk ik dat hij een setje 
moet afstaan in zijn eerste ontmoeting met Humbert.

Mijn voorspelling:
Winst voor Robin Haase in drie sets

'GROOTSHEID SPREEKT NIET UIT 
WAT JE WORDT, MAAR UIT WAT

JE HEBT DOORSTAAN'

FRANCES TIAFOE
GENEREUZE 
ENTERTAINER
Hij is al uitgegroeid tot de nummer twee van de 
Verenigde Staten. Niets is echter vanzelfsprekend 
geweest in het leven van de 21-jarige showman 
Frances Tiafoe, die voor het eerst in Nederland zijn 
kunsten vertoont en bijzondere verhaal vertelt. 

Elke dag kiest
Michaëlla Krajicek
uit het volgepakte 
programma een 
wedstrijd van de dag. 

Quick Team Collar Tee 

Van 

€ 49,95

voor 

€ 37,50

 MATCH OF THE DAY

Welke drie woorden beschrijven jou het beste?
'Zorgzaam, grappig en charismatisch. Ik heb altijd een goed humeur en 
een lach op mijn gezicht. Ik ben een mensenmens.'

Wie is je persoonlijke held?
'LeBron James. Alles wat hij naast het basketballen doet qua goede 
doelen en onderwijs is fantastisch. Met de mogelijkheden van nu,  
zoals social media, kan je zoveel mensen bereiken met een boodschap. 
Hij is in elk opzicht mijn voorbeeld. Ik zou graag kinderen willen 
inspireren om ook een tennisracket op te pakken en daar financiële 
steun bij bieden. Ook wil ik iets betekenen voor Sierra Leone en 
minderbedeelden in Washington DC. Ik heb zoveel geluk gehad, dus ik  
wil iets terugdoen. Mijn eerste doel was het kunnen onderhouden van 
mijn familie. Nu dat gelukt is kijk ik verder naar anderen en sta ik voor 
iedereen paraat.'

Is er een ander talent dan tennis dat je graag zou willen hebben?
'Ik wou dat ik een topbasketballer kon zijn. Dat is naast tennis mijn 
favoriete sport en volg ik dan ook obsessief. Een instrument kunnen 
bespelen of rappen zou ook cool zijn.'

Heb jij iets waar je eigenlijk teveel geld aan uitgeeft?
'Kleding. Ik hou van nieuwe kleren. Je moet er fresh uitzien hè. Het is maar 
goed dat ik niet te vaak thuis ben, haha.'

Wat is je grootste droom?
'Ik wil één van de grootste tennissers ooit worden, zodat ik aan één tafel 
mag zitten met iconen als Tiger Woods, LeBron James en Michael Jackson 
en van hetzelfde niveau ben als hen. Dat zou bizar cool zijn.'

Wat was het mooiste moment uit je leven?
'Winnen van Grigor Dimitrov in de vierde ronde op de Australian Open 
dit jaar. Ik had kramp en hield het nauwelijks uit, het publiek ging uit zijn 
dak en de emoties vlogen over de baan. Het was ook nog eens mijn 21ste 
verjaardag. Verliezen op mijn verjaardag was echt geen optie. Als cadeau 
bereikte ik voor het eerst de kwartfinale op een Grand Slamtoernooi. Het is 
verreweg het beste gevoel dat ik ooit heb gekend.'

Wat is het meest bizarre dat je ooit hebt meegemaakt op de 
tennisbaan?
'Mensen die net buiten het tenniscomplex hoorbaar de liefde bedreven 
tijdens een wedstrijd van mij. Dat was waanzin. Ik riep toen "zo goed kan 
het niet zijn!"'

Robin Haase
VS

Ugo Humbert
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 1 STEFANOS TSITSIPAS GRI
 1 STEFANOS TSITSIPAS GRI

 BYE

 Q JANNIK SINNER ITA

 NICOLAS JARRY CHI

 LORENZO SONEGO ITA

 MIKHAIL KUKUSHKIN KAZ

 ALJAZ BEDENE SLO

 8 RICHARD GASQUET FRA

 3 ALEX DE MINAUR AUS
 3 ALEX DE MINAUR AUS

 BYE

 JEREMY CHARDY FRA

 ANDREAS SEPPI ITA

 JORDAN THOMPSON AUS

 Q TOMMY PAUL VS

 JOA SOUSA POR

 6 FRANCES TIAFOE VS

 5 DAVID GOFFIN BEL

 Q ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA SPA

 MATTHEW EBDEN AUS

 PIERRE-HUGUES HERBERT FRA

 WC THIEMO DE BAKKER NED

 ADRIAN MANNARINO FRA

 BYE
 4 FERNANDO VERDASCO SPA

 4 FERNANDO VERDASCO SPA

 7 CRISTIAN GARIN CHI

 Q SALVATORE CARUSO ITA

 ROBIN HAASE NED

 UGO HUMBERT FRA

 WC JURIJ RODIONOV OOS

 TAYLOR FRITZ VS

 BYE
 2  WC BORNA CORIC KRO

 2  WC BORNA CORIC KRO

 1 KIKI BERTENS NED

 JOHANNA LARSSON ZWE

 WC ARANTXA RUS NED

 WC BIBIANE SCHOOFS NED

 Q PAULA BADOSA GIBERT SPA

 Q PRISCILLA HON  AUS

 NATALIA VIKHLYANTSEVA RUS

 8 AMANDA ANISIMOVA VS

 4 LESIA TSURENKO OEK

 KRISTYNA PLISKOVA TSJ

 KIRSTEN FLIPKENS BEL

 ALEKSANDRA KRUNIC SER

 Q VARVARA LEPCHENKO VS

 Q ELENA RYBAKINA RUS

 YAFAN WANG CHN

 6 SAISAI ZHENG CHN

 5 PETRA MARTIC KRO

 POLONA HERCOG SLO

 ALISON RISKE VS

 KAROLINA MUCHOVA TSJ

 Q YSALINE BONAVENTURE BEL

 ALISON VAN UYTVANCK BEL

 EKATERINA ALEXANDROVA RUS

 3 ELISE MERTENS BEL

 7 VIKTORIA KUZMOVA SWK

 MARGARITA GASPARYAN RUS

 MONA BARTHEL DUI

 Q GREET MINNEN BEL

 VERONIKA KUDERMETOVA RUS

 ONS JABEUR TUN

 WC DESTANEE AIAVA AUS

 2 ARYNA SABALENKA WRU

 1 LUKASZ KUBOT POL
 MARCELO MELO BRA

 ROMAIN ARNEODO MON
 PIERRE-HUGUES HERBERT FRA

  

 WC THIEMO DE BAKKER NED
 DAVID PEL NED

 DOMINIC INGLOT GBR
 AUSTIN KRAJICEK VS

 4 RAJEEV RAM VS
 JOE SALISBURY GBR

 SANDER ARENDS NED
 MATWE MIDDELKOOP NED

 WC LLEYTON HEWITT AUS
 JORDAN THOMPSON AUS

 ALEX DE MINAUR AUS
 DAVID VEGA HERNANDEZ SPA

 MARCELO AREVALO SLV
 MIQUEL AI REYES-VARELA MEX

 ROBIN HAASE NED
 JEAN-JULIEN ROJER NED

 CRISTIAN GARIN CHI
 NICOLAS JARRY CHI

 3 JAMIE MURRAY GBR
 NEAL SKUPSKI GBR

 WESLEY KOOLHOF NED
 MARCUS DANIELL NZL

 JEREMY CHARDY FRA
 FABRICE MARTIN FRA

 ROMA JEBAVY TSJ
 IGOR ZELENAY SLO

 2 RAVEN KLAASEN ZAF
 MICHAEL VENUS NZL

 1 NICOLE MELICHAR VS
 KVETA PESCHKE TSJ

 LESIA TSURENKO OEK
 YAFAN WANG CHN

 LIDZIYA MAROZAVA WRU
 STORM SANDERS AUS

 KRISTYNA PLISKOVA TSJ
 BARBORA STEFKOVA TSJ

 4 SHUKO AOYAMA JPN
 ALEKSANDRA KRUNIC SER

 AMANDA ANISIMOVA VS
 PRISCILLA HON AUS

 EKATERINA ALEXANDROVA RUS
 GALINA VOSKOBOEVA KAZ

 MONA BARTHEL DUI
 ANDREEA MITU ROE

 ANNA KALINSKAYA RUS
 VIKTORIA KUZMOVA SWK

 WC LESLEY KERKHOVE NED
 BIBIANE SCHOOFS NED

 NICOLA GEUER DUI
 PAULA KANIA POL

 3 MONIQUE ADAMCZAK AUS
 KAITLYN CHRISTIAN VS

 GEORGINA GARCIA PEREZ SPA
 FANNY STOLLAR HON

 WC MICHAELLA KRAJICEK NED
 ARANTXA RUS NED

 CHRISTINA MCHALE VS
 ALISON RISKE VS

 2 KIKI BERTENS NED
 DEMI SCHUURS NED

DUBBELSPEL MANNEN DUBBELSPEL VROUWEN

ENKELSPEL MANNEN ENKELSPEL VROUWEN

HOTSHOT

Deze fan heeft nu al een hand-
tekening van Kiki Bertens gescoord


