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De Wateringse hoopt met steun van het 
thuispubliek de nasmaak van haar vervelende 
campagne op Roland Garros weg te spoelen. 
‘Na Parijs heb ik een paar dagen ziek in bed 
gelegen, maar ik word elke dag sterker. Ik heb 
veel uren op gras kunnen maken en ik voel me 
goed’, zo sprak de nummer vier van de wereld 
dit weekend bij de loting, waarbij ze nog wel 
schrok toen haar naam werd gekoppeld aan 
die van haar goede vriendin en voormalig 
dubbelspelpartner Johanna Larsson. De partij 
staat als derde gepland op het centre court.

Een opvallend duel aan het begin van de dag 
vindt plaats op baan 1, want dit is namelijk 
een herhaling van de finale van vorig jaar 
tussen Aleksandra Krunic en Kirsten Flipkens. 
Laatstgenoemde gaat in die partij op voor 

dinsdag 11 juni  2019 • speeldag 2

Op de tweede dag van Libéma Open valt er veel te genieten voor zowel de 
Nederlandse als Belgische fans. In de helft van de partijen op het centre court 
en baan 1 is er namelijk inbreng vanuit de Lage Landen. Kiki Bertens komt dit 
jaar voor het eerst als absolute wereldtopper en daarmee ook toernooifavoriet 
nummer één naar Rosmalen. 

revanche. Tegelijkertijd speelt op het centre 
court de titelhouder bij de mannen Richard 
Gasquet. De Fransman start zijn week op het 
Brabantse gras tegen Aljaz Bedene. David 
Goffin, finalist van 2015, neemt het aansluitend 
op tegen de jonge Spaanse qualifier Alejandro 
Davidovich Fokina. Elise Mertens, dit jaar al 
goed voor een prestigieuze titel in Doha, sluit 
het dagprogramma in het stadion af met een 
wedstrijd tegen Ekaterina Alexandrova uit 
Rusland. 

Buiten het centre court kan ook nog worden 
gekeken naar top10-speelster Aryna Sabalenka 
en de altijd onvoorspelbare Thiemo de Bakker. 
Op baan 2 zal het dringen worden voor de 
dubbelpartij van de man die geen introductie 
behoeft: Lleyton Hewitt.

het weer  
De dag begint droog en wisselend bewolkt. 
Vanuit het zuiden neemt de kans op een bui 
toe. Laten we hopen dat door de zwakke wind 
de regen pas in de avond Rosmalen bereikt. 
De temperatuur ligt op een aangename 20 
graden.

20˚

centre court
AANvANg 11.00 uuR
Richard Gasquet (8) – Aljaz Bedene
Niet voor 12.30 uur
David Goffin (5) – Alejandro Davidovich Fokina (Q)
Niet voor 14.30 uur
Kiki Bertens (1) – Johanna Larsson
Elise Mertens (3) – Ekaterina Alexandrova

BAAn 1 | AANvANg 11.00 uuR
Aleksandra Krunic – Kirsten Flipkens
Aryna Sabalenka (2) – Destanee Aiava (WC)
Thiemo de Bakker (WC) – Adrian Mannarino
Matthew Ebden – Pierre-Hugues Herbert

BAAn 2 | AANvANg 11.00 uuR
Nicolas Jarry – Jannik Sinner (Q)
Andreas Seppi – Thomas Fabbiano (LL)
Hewitt/Thompson (WC) – De Minaur/Vega 
Hernandez
Lorenzo Sonego – Mikhail Kukushkin

BAAn 3 | AANvANg 11.00 uuR
Alison van Uytvanck (9) – Yafan Wang
Alison Riske – Karolina Muchova
Ysaline Bonaventure (Q) – Fiona Ferro (LL)
Krajicek/Rus (WC) – Stollar/Garcia Perez

BAAn 5 | AANvANg 11.00 uuR
Lesia Tsurenko (4) – Kristyna Pliskova
Polona Hercog – Christina McHale (LL)
Krunic/Aoyama (4) – Anisimova/Hon
Adamczak/Christian (3) –  Geuer/Kania
Kerkhove/Schoofs (WC) – Kalinskaya/Kuzmova

BAAn 6 | AANvANg 11.00 uuR
Klaasen/Venus (2) – Jebavy/Zelenay
Haase/Rojer – Arevalo/Reyes-Varela
Murray/Skupski (3) – Garin/Jarry
Koolhof/Daniell – Seppi/Sousa (ALT)

dagprogramma  

ROsmALeN  
veRweLKOmt 
KIKI 2.0



COURT 1

KNLTB PLAZA
BEACH TENNIS

CENTRE COURT

COURT 5

COURT 3

COURT 4

COURT 8

COURT 9

COURT 6

COURT 10
PRACTICE

PRACTICE

PRACTICE

COURT 7
PRACTICE

COURT 2

PADEL

SHOPPING BOULEVARD

SHOPPING BOULEVARD

BAR

TOILETTEN / TOILETS

MIVA TOILETTEN / DISABLED TOILETS

INFO POINT

EHBO / FIRST AID

FOOD & DRINKS

PADEL

KNLTB COFFEE

BUSINESS CLUBRESTAURANT
BEACH CLUB

ENTRANCE
VIP VILLAGE

SKY LOUNGE

VIP SEATS

A

B3

B1

B2

D1

D2

D3
C

MAIN ENTRANCE

EXIT

FOOD & DRINKS

ORGANISATION

dinsdag 11 juni  2019 • speeldag 2 dinsdag 11 juni  2019 • speeldag 2

Hoe zou je je seizoen tot dusver samenvatten?
'Niet eenvoudig. Er is veel veranderd. Ik ben 
teruggekeerd van een blessureperiode en heb 
een andere coach aangenomen na de Australian 
Open. Ik heb mijn vertrouwen op de baan 
moeten terugvinden. Met mijn nieuwe coach 
Thomas Johansson ben ik me na het vele harde 
werk stapsgewijs beter gaan voelen. Op dit 
moment steek ik goed in mijn vel. Op Roland 
Garros haalde ik een geweldig niveau, maar had 
ik de pech dat ik in de derde ronde al op Rafael 
Nadal stuitte. Het positieve is wel dat ik nu de 
kans heb om hier het toernooi te spelen, want 
dat is normaliter lastig als je ver komt in Parijs en 
meteen door moet reizen. Ik ben zowel mentaal 
als fysiek fris en geloof weer in mijn tennis.' 

Je was wel de enige speler die Nadal een set 
afpakte tot aan de finale. Kan je dat al min of 
meer als een overwinning zien?
'Haha, nee. Een nederlaag is een nederlaag. 
Maar ik ben blij met het niveau dat ik liet zien 
en ik speelde op een goede aanvallende manier. 
Het is vooral in dat grote stadion niet makkelijk 
om tegen hem te tennissen, want er is enorm 
veel ruimte achter de baan en dus kan je niet zo 
makkelijk door de enorme muur heen komen 
die hij is. Hij heeft genoeg kracht om nog van 
tien meter achter de baseline ballen te kunnen 
slaan.' 

We zijn het niet gewend dat we je naam 
'slechts' terugvinden op de 33ste plaats van de 
wereldranglijst. Hoe is dat voor jou?
'De laatste maanden ging het voor mij niet om 
de ranking. Het doel was om weer fit te zijn, om 
zonder pijn te kunnen spelen en dat is nu het 

geval. Ik miste een tijdje wat zelfvertrouwen en 
snakte naar wedstrijdritme. Die fase ben ik nu 
doorheen, dus ik ben erg blij met de huidige 
stand van zaken. Hopelijk heb ik de moeilijke 
periode nu volledig afgesloten en kan ik weer 
mijn beste tennis spelen, zoals in Parijs.' 

Ben je iemand die normaliter zonder al teveel 
problemen omschakelt van gravel naar gras?
'Het is lastig. Vorig jaar speelde ik alleen op 
Queen's en verloor ik meteen van Feliciano 
Lopez. Dan kom je op Wimbledon met maar 
één wedstrijd in de benen. Het grasseizoen is 

een enorm korte periode van het tennisjaar, dus 
vandaar dat het ook een verstandige keuze is 
om hierheen te komen, zodat je sowieso een 
extra wedstrijd kunt spelen.'

In 2015 speelde je hier de finale. Wat kan je je 
daar nog van herinneren?
'Dat was toen een fantastische week. Ik versloeg 
wat gerenommeerde grasspelers, zoals Gilles 
Muller in de halve finale. En ik werd geklopt door 
meervoudig toernooiwinnaar Nicolas Mahut, 
maar we weten dat Rosmalen min of meer zijn 
tweede thuis is, haha.'

België ligt natuurlijk om de hoek, maar toch 
zijn we benieuwd of jij dingen in Nederland 
kunt noemen die voor jou beter dan in België 
zijn. 
'In elk geval niet het bier. Even denken... De 
tennistoernooien, dat sowieso! Wij hebben 
weliswaar een ATP-toernooi in Antwerpen, 
maar jullie hebben het gras van Libéma Open 
en natuurlijk ook het mooie evenement in 
Rotterdam.' 

en wat is er dan beter aan België?
'Zoveel! De frieten, chocolade, en de steden. 
Zoals Luik, mijn geboorteplaats. Het is daar 
prachtig.' 

DAvID gOFFIN
TERUG OP JUISTE SPOOR

PLAttegROND

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 
behoort 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 graag een keer proberen? Kom 
dan naar het KnlTB plaza en probeer het uit!

inTerview

BEACH
CLUB
Kom genieten van een
heerlijke kop koffie, lunch
of diner in de Beach Club!

We sluiten 2 uur na
de laatste wedstrijd.

               Event Catering.

‘HET IS EEN 
VERSTANDIGE 

KEUZE OM NAAR 
ROSMALEN TE 

KOMEN’

KNLtB PLAzA
PADeL: DuBBeLsNeL, 
DuBBeLsPeL 
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De partijen starten dagelijks om 10.00 uur en om 18.00 uur gaat de 
laatste ronde van start. 
Dinsdag 11 juni   Herendubbel   1e ronde & kwartfinale
Woensdag 12 juni   Damesdubbel   Kwartfinale & halve finale 
Donderdag 13 juni   Gemengddubbel  Kwartfinale & halve finale 
Vrijdag 14 juni    Inhaaldag 
Zaterdag 15 juni   Herendubbel  Halve Finale & Finale 
 Damesdubbel Finale
 Gemengddubbel Finale

KNLtB NAtIONALe KAmPIOeNschAPPeN PADeL
Toch liever kijken hoe padel op het hoogste niveau gespeeld wordt? Dat kan! Kom van dinsdag 
11 tot en met zaterdag 15 juni kijken naar spectaculaire rally’s tijdens de KNLTB Nationale 
Kampioenschappen Padel. Op de twee padelbanen strijden de beste Nederlandse padelspelers in 
drie categorieën (dames-, heren- en gemengddubbel) om de landstitel. Padelprofs en titelfavorieten 
Bram Meijer en Uriël Maarsen doen zowel in de heren- als de gemengddubbel mee.

Naast alle wedstrijden 
van de Nationale 
Kampioenschappen 
staat er op vrijdag 14 juni 
ook een interland tussen 
Noord-Brabant (NL) en 
Vlaams-Brabant (BEL) op 
het programma.



Volle terrassen op het middenterrein Het KNLTB team staat voor je klaar

Luxe lunch in het VIP-dorp

Jean-Julien Rojer komt even buurten op de padelbaan Margarita Gasparyan houdt haar ogen goed op de bal gericht

Uitzinnig van vreugde is Robin Haase na zijn zwaarbevochten zege

Een Davis Cupsfeertje op het centre court

Proef de drie nieuwe Bavaria biertjes in het promodorpArantxa Rus zet de sprint in naar het net
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C’mon Big Foe!

Libéma Open is naast toptennis ook gewoon genieten van gezelligheid maak een foto voor deze wand en deel het op social media met #LibemaOpen 
en maak kans op een gesigneerde handdoek!



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 Milo en de Milo Minus damestrainingsbroeken hebben een dunne 
lichtgewicht stof. De elastische tailleband met trekkoord en het mooi 
gesneden model zorgen voor optimaal comfort en pasvorm. De broeken 
hebben twee afsluitbare zakken aan de voorzijde en zijn toegepast met 
de CoolMatch technologie voor afvoer van warmte en vocht. Een echte 
toevoeging in de kledingkast!

Verkrijgbaar in de stand van Sjeng Sports.

 FOOD & DRINKs

 DAgsPecIAL

De afgelopen twee jaar ben je uitgegroeid 
tot een bekend gezicht en je was al eens de 
nummer 12 van de wereld. Ben je tevreden 
met je ontwikkeling?
'Je hebt altijd ups and downs in tennis, maar 
ik voel me zeker goed. Mijn niveau is aan het 
stijgen, dat merkte ik ook op Roland Garros. Ik 
hoop in Rosmalen verder te kunnen groeien. 
Vorig jaar heb ik jammer genoeg in de tweede 
ronde verloren, dus ik hoop het beter te doen 
en te genieten van mijn familie en vrienden die 
komen kijken. Ik kan ook op en neer rijden, want 
ik woon 45 minuten hiervandaan.'

Dit is het vijfde jaar op rij dat je deelneemt aan 
libéma open. wat is de mooiste herinnering 
die je hebt aan het evenement?
'Drie jaar geleden kwalificeerde ik me voor het 
eerst en haalde ik de kwartfinale. Toen is mijn 
succes en klim op de wereldranglijst een beetje 
begonnen. Ik speel niet elke week een toernooi 
in mijn achtertuin, dus het is altijd een plezier 
om terug te komen.'

Je hebt dit jaar in het enkelspel al een toernooi 
gewonnen, maar vooral in het dubbelspel met 
Aryna Sabalenka zijn de prestaties waanzinnig. 
Had je dat verwacht?
'Ik was in Parijs zelfs dichtbij de nummer één-
positie van de wereld. Toch blijft het enkelspel 
mijn prioriteit. Ik dubbel er eigenlijk een beetje 
bij. Daarom speel ik met Aryna dit jaar, omdat 
ook zij meer nadruk legt op de single. Als het 
dan teveel wordt kunnen we makkelijk beslissen 
om een toernooi niet te spelen. Maar tegen alle 
verwachtingen in gaat het wel heel erg goed.'

Je beleefde vorig jaar met Demi Schuurs ook 
grote successen. Wat was de reden om toch uit 
elkaar te gaan?
'Het was voor mij te vermoeiend om volledig 
te gaan voor de single én dubbel. Op bepaalde 
momenten was de energie echt op. Daarom 
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Zo! Dat is nog eens een eerste ronde… De finale van vorig jaar 
tussen Aleksandra Krunic en Kirsten Flipkens is deze editie een 
partij in de openingsronde. Vorig jaar won Krunic de Libéma 
Opentitel door de eindstrijd in drie sets te winnen. Eerlijk moet 
gezegd dat Flipkens in die partij behoorlijk moe was doordat ze 
veel zware wedstrijden in de benen had.
Voor de wedstrijd van vandaag kies ik Flipkens als winnares. 
Ondanks dat ze beide eerdere ontmoetingen met de Servische 
titelhoudster heeft verloren. Flipkens houdt van het spelen op 
gras. De beste resultaten in haar carrière boekte de Belgische 
op snelle baansoorten. Zo stond ze in 2013 al eens in de halve 
finale op Wimbledon. Haar spel leent zich ook perfect voor deze 
ondergrond. Ze is handig, heeft een goede slice en durft naar 
het net te gaan. De steun van de vele Belgische supporters op 
de tribune zal haar ook zeker helpen. Daarom voorspel ik dat 
Flipkens dit keer in drie sets als winnares van de baan stapt.

mijn voorspelling: 

winst voor Kirsten Flipkens in drie sets

eLIse meRteNs
ACTIEF IN 
ACHTERTUIN

Al anderhalf jaar lang is elise mertens nauwelijks uit de 
top20 weg te slaan en ook in het dubbelspel is ze goud 
waard. De 23-jarige vlaamse woont net over de grens, 
waardoor Libéma Open als een thuistoernooi aanvoelt. 

elke dag kiest
michaëlla Krajicek
uit het volgepakte 
programma een 
wedstrijd van de dag. 

milo damesbroek en 
milo minus damesbroek

van 

€ 49,99

voor 

€ 19,99 
per stuk

 mAtch OF the DAy

tennisopleiding uit eigen zak te bekostigen. Als 
zij mij niet financieel hadden gesteund, had ik 
hier nu niet gezeten.'

Wat is er beter in Nederland dan in België?
'Een paar dagen geleden is mijn zus getrouwd 
met een Nederlander, dus de Nederlandse 
invloed groeit in mijn familie. Nederlanders zijn 
iets directer en zeggen waar het op staat. Dat is 
fijn. Belgen zijn terughoudender en verlegen.'

Is er iets waar je stiekem teveel geld aan 
uitgeeft?
'Nee, ik denk dat ik een heel normaal persoon 
ben. De grootste bedragen gaan uit naar alle 
noodzakelijke dingen, zoals vliegreizen en 
coaching. Maar in mijn privéleven besteed ik 
nauwelijks geld. Sparen is mijn talent, haha.'

Aleksandra 
Krunic 

vs 
Kirsten 

Flipkens 

hebben we besloten het zo te doen, omdat ik 
haar ook niet wil afremmen. Eigenlijk speel ik dit 
jaar per ongeluk zo goed, haha.'

Welke drie woorden omschrijven jou het beste?
'Vriendelijk, betrouwbaar en iemand die altijd 
alles geeft.'

Welk ander talent dan tennis zou je graag 
willen hebben?
'Het zou heel mooi zijn als ik altijd fit kan zijn en 
geen blessures zou hebben. Het talent om altijd 
maar te blijven gaan.'

Heb je een persoonlijke held?
'Qua tennis zijn dat Justine Henin en Kim 
Clijsters. Maar in het algemeen mijn ouders. Zij 
hebben altijd hard moeten werken om mijn 
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 1 StefanoS tSitSipaS GRi
 tSitSipaS 

 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
 de MinauR 

 Bye

 ll THoMaS FaBBiano iTa

 andreaS Seppi iTa

 Jordan THoMpSon auS
 THoMpSon  3-6   6-1   6-4

 Q ToMMy paul VS

 Joa SouSa por
 tiafoe  6-2  7-6(0)

 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
 VeRdaSco 

 4 feRnando VeRdaSco Spa

 7 cRiStian GaRin chi
 GaRin  6-1   6-4 

 Q SalVaTore caruSo iTa

 roBin HaaSe ned
 HaaSe  5-7   7-6(2)   7-6(4)

 ugo HuMBerT Fra

 wc JuriJ rodionoV ooS
 FriTz  7-6(2)   6-4

 Taylor FriTz VS

 Bye
 coRic 

 2  wc BoRna coRic KRo

 1 KiKi BeRtenS ned

 JoHanna larSSon zwe

 wc aranTxa ruS ned
 ruS  7-5   6-4

 wc BiBiane ScHooFS ned

 Q paula BadoSa giBerT Spa
 giBerT  6-4   6-3

 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
 ryBakina   6-1   6-2

 Q elena ryBakina ruS

 yaFan wang cHn

 9 aliSon Van uytVancK Bel

 ll chRiStina Mchale  VS

 polona Hercog Slo

 aliSon riSke VS

 karolina MucHoVa TSJ

 Q ySaline BonaVenTure Bel

 ll Fiona Ferro Fra

 ekaTerina alexandroVa ruS

 3 eliSe MeRtenS Bel

 7 ViKtoRia KuzMoVa SWK
 gaSparyan   2-6   7-6(5)   6-4

 MargariTa gaSparyan ruS

 Mona BarTHel dui
 Minnen  7-5   6-4

 Q greeT Minnen Bel

 Veronika kuderMeToVa ruS
 kuderMeToVa   6-3   6-4

 onS JaBeur Tun

 wc deSTanee aiaVa auS

 2 aRyna SaBalenKa WRu

 1 luKaSz KuBot pol
 MaRcelo Melo BRa

 kuBoT / Melo    7-5   6-2
 RoMain aRneodo Mon
 pieRRe-huGueS heRBeRt fRa

  

 wc thieMo de BaKKeR ned
 daVid pel ned

 ingloT / kraJicek   7-5   6-2
 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

 andRea Seppi ita
 joao SouSa ita

 RoMa jeBaVy tSj
 iGoR zelenay Slo

 2 RaVen KlaaSen zaf
 Michael VenuS nzl

 1 nicole MelichaR VS
 KVeta peSchKe tSj

 TSurenko / wang   0-6   6-3   10-7
 leSia tSuRenKo oeK
 yafan WanG chn

 lidziya MaRozaVa WRu
 StoRM SandeRS auS

 pliSkoVa / STeFkoVa 6-2  1-6  10-7
 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 lijnrechter is de 
hotshot van vandaag


