
daily news

Hij moest alles uit de kast halen op maandag, 
maar na een 5-7 7-6(2) 7-6(4) overwinning op 
de talentvolle Fransman Ugo Humbert, kan 
Robin Haase vandaag met een nieuwe zege 
voor de tweede keer de kwartfinales bereiken 
op het Autotron. Dit deed de Hagenaar eerder 
in 2015, toen hij ook door wist te stoten 
naar de halve eindstrijd. Zijn tegenstander 
Cristian Garin maakte dit jaar furore tijdens de 
graveltoernooien, want de 23-jarige Chileen 
veroverde zijn eerste twee ATP-titels in Houston 
en München. 

Taylor Fritz en Frances Tiafoe zijn op het 
moment nog namen die alleen de echte 
tennisinsiders al goed zullen kennen. Maar 
in de Verenigde Staten houden ze er goede 
hoop op na dat deze begintwintigers grote 
resultaten zullen neerzetten in de toekomst. 
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Robin Haase gaat vandaag in Rosmalen proberen om zijn eerste kwartfinale van 
het seizoen te bereiken. Verder krijgt u als bezoeker een inkijkje in de toekomst 
van het Amerikaanse mannentennis, terwijl ook finaliste van vorig jaar Kirsten 
Flipkens terugkeert op het centre court.  

Tiafoe is in dat opzicht al enigszins gearriveerd 
met zijn behaalde kwartfinaleplek bij de 
Australian Open dit jaar. Tiafoe is in de 
openingspartij van het centre court te zien 
tegen de Australiër Jordan Thompson, die 
gisteren aan de zijde van zijn Davis Cupcaptain 
Lleyton Hewitt in het dubbelspel verloor. Fritz 
heeft een pittige opdracht, want hij treedt aan 
tegen de als tweede geplaatste Borna Coric. 
Michaëlla Krajicek geeft haar visie op dat duel 
in de match of the day verderop in dit Daily 
News. 

Kirsten Flipkens komt voor de tweede dag op 
rij in actie. De Vlaamse revancheerde zich op 
dinsdag tegen Aleksandra Krunic, van wie ze 
vorig jaar de finale verloor op het Brabantse 
gras. Nu komt de als vierde geplaatste Lesia 
Tsurenko uit Oekraïne op haar pad. 

het weer  
Waarschijnlijk bent u met de paraplu in de 
hand richting het Autotron gekomen. In 
de ochtend zal het nog enige tijd regenen, 
maar in de middag zijn er droge periodes. De 
temperatuur blijft rond de 20 graden hangen 
en de wind is zwak.

20˚

centre court | AAnVAng 11.00 uuR
Frances Tiafoe (6) – Jordan Thompson
niet voor 13.00 uur
Lesia Tsurenko (4) – Kirsten Flipkens
niet voor 14.30 uur
Robin Haase – Cristian Garin (7)
Borna Coric (2) – Taylor Fritz

BAAn 1 | AAnVAng 11.00 uuR
Natalia Vikhlyantseva – Lucky Loser
Alex de Minaur (3) – Andreas Seppi
Alison van Uytvanck (9) – Elena Rybakina (Q)
Bertens/Schuurs (2) – McHale/Riske

BAAn 2 | AAnVAng 11.00 uuR
Arends/Middelkoop – Ram/Salisbury (4)
Kubot/Melo (1) – Inglot/Krajicek
Koolhof/Daniell – Klaasen/Venus (2)

BAAn 3 | AAnVAng 11.00 uuR
Margarita Gasparyan – Greet Minnen (Q)
niet voor 12.30 uur
Barthel/Mitu – Alexandrova/Voskoboeva
Veronika Kudermetova – Destanee Aiava (WC)
Tsurenko/Wang – Pliskova/Stefkova

dagprogramma  

HAASE STRIJDT 
VOOR KWARTFInALE

-Quote-
‘Alle support is 

hartstikke mooi. 
Het lijkt ook steeds 

meer te worden!’ 
– Kiki Bertens
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In de eerste ronde stond je tegenover 
aleksandra Krunic, een herhaling van de 
finale van vorig jaar. een vreemde ervaring?
'In ieder geval een grappige verrassing, maar 
wel het ideale moment om revanche te nemen 
en dat lukte!'

je gravelseizoen is niet helemaal naar wens 
verlopen in het enkelspel. Ben je daardoor 
extra blij om weer op gras te staan?
'Ik keek er heel erg naar uit, maar ik moest 
lang wachten, omdat ik met Johanna Larsson 
de halve finale haalde van het dubbelspel 
op Roland Garros. Zo'n kans op een Grand 
Slamtoernooi laat je natuurlijk niet schieten. 
Veel grastennis heb ik dus nog niet in de benen, 
maar tot nu toe gaat alles goed en ik hoop met 
de dag beter te spelen.'

gedurende je lange carrière ben je uitgegroeid 
tot grasspecialist. Maar kan je je de allereerste 
keer dat je op gras speelde ook nog 
herinneren?
'Heel veel coaches zeiden al dat ik het spelletje 
heb om goed te zijn op gras. Dat is toen 
gebleken, want in de eerste paar weken dat ik 
erop stond, in 2003, won ik Wimbledon bij de 
junioren. Het was liefde op het eerste gezicht.'

Tien jaar later haalde je de halve finale bij de 
profs. Bij de afgelopen edities stuit je echter 
steeds op hele sterke tegenstanders vroeg in 
het toernooi. pech?
'Veel geluk heb ik inderdaad niet gehad sinds 
die halve finale in 2013. Ik had vaak wel het 
gevoel dat ik heel goed stond te spelen, zoals 
vorig jaar met het vertrouwen dat ik had 

opgedaan hier in Rosmalen. Dan is het jammer 
dat je vroeg speelsters als Keys, Kerber en 
Azarenka treft.'

wat waren voor jou de mooiste momenten 
van libéma open vorig jaar?
'Als ik terugdenk dan ben ik met terugwerkende 
kracht weer vermoeid. Ik heb toen een hele 
zware week gehad, omdat ik ver kwam in 
het enkelspel én het dubbelspel. Daar kwam 
toen regen bij, waardoor ik zelfs een keer 
drie wedstrijden op één dag speelde. Ik heb 

uiteindelijk toch een schitterende week gehad, 
ook omdat het heel fijn is om voor eigen publiek 
te spelen. Dit is voor mij echt een thuistoernooi, 
ook al is het in Nederland.'

Heb je al nagedacht over het leven na je 
tenniscarrière?
'Ik fiets heel graag, dus fietsvakanties ga ik zeker 
doen. Ik heb ook Alison van Uytvanck af en toe 
al eens gecoacht, dus dat vak zit ook wel een 
beetje in mijn bloed.'

welke drie woorden omschrijven jou het beste?
'Doorzetter, empathisch en loyaal.'

geef je ergens stiekem teveel geld aan uit?
'Ik eet heel graag lekker, dus je zult mij zeker in 
sterrenrestaurants terugvinden. Daar bespaar 
ik niet op, haha. De Japanse keuken heeft mijn 
voorkeur.'

wie is jouw persoonlijke held?
'Mijn moeder. Zonder haar had ik nooit kunnen 
doen wat ik doe. Zij is degene die me ettelijke 
honderden duizenden kilometers heeft 
rondgereden naar trainingen en toernooien. 
Ik kies dus voor mijn ouders.'

wat is er beter in nederland dan in België en 
andersom?
'Het voetbal van ons nationale elftal is beter. 
Nederland heeft betere fietspaden, haha!'

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

Follow the 2019 Porsche #RaceToShenzhen for updates & analysis on  
women’s professional tennis and the WTA Finals at wtatennis.com

THE GREATEST
IN WOMEN’S TENNIS

WHO WILL MAKE IT TO SHENZHEN?

OCTOBER 27 - NOVEMBER 3

KIRSTEn FLIpKEnS
VOELT ZICH THUIS

pLATTEgROnD

IntervIew

BEACH
CLUB
Geniet van heerlijke
Brabantse Asperges
tijdens Libéma Open.
We sluiten 2 uur na
de laatste wedstrijd.

               Event Catering.

'GRAS WAS VOOR 
MIJ LIEFDE OP 

HET EERSTE 
GEZICHT'

KnLTB pLAzA
WOEnSDAg = KIDS DAy!
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10.00 – 13.00 uur:  Vrij tennissen op de baantjes van KNLTB Plaza
13.00 – 17.00 uur:  Clinics, circuit met stempelkaart, beachtennis, etc.
17.00 uur:  Kidspersconferentie met Kiki Bertens en Robin Haase (afhankelijk van speelschema)

Met topspelers op de foto, leuke spelletjes doen én prijzen winnen. Het kan 
vandaag allemaal op Kids Day! 

Op de baantjes van het KNLTB Plaza kan je vanaf 10.00 uur lekker tennissen met je vriendjes en 
clubgenoten. Speel de punten na die je zelf op het centre court hebt gezien. 
Vanaf 13.00 uur is er een georganiseerd programma met gave clinics en toffe interactieve games. 
Zo kan je er beachtennis spelen of deelnemen aan één van de KNLTB challenges. Natuurlijk zijn de 
mascottes Ace en Love ook van de partij om handtekeningen uit te delen en met iedereen op de 
foto te gaan. 
De dag wordt afgesloten met een kidspersconferentie met Arantxa Rus en Matwé
Middelkoop (afhankelijk van speelschema).

Als een vis in het water voelt Kirsten 
Flipkens zich op grasbanen. In het 
bijzonder die van Rosmalen, waarop 
‘Flipper’ sinds 2006 vaste klant is en 
twee keer in de finale stond. 



Veel fans voor Kiki op de tribunes Krajicek en Rus vieren een belangrijk punt

Dikke knuffel voor Kiki Bertens na haar winst op vriendin Johanna Larsson

Handtekeningen uitdelen deed Margarita Gasparyan graag Nagenieten op één van de terrassen

Destanee Aiava pareert een kanonskogel van Aryna Sabalenka Lleyton Hewitt voor de laatste keer in actie in Nederland

Volle tribunes op de buitenbanen 

Flexibele Fanny Stollar

Gewoonweg prachtig!High Five voor David Goffin na zijn zege gisteren
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Frances Tiafoe leeft zich uit op de padelbaan



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.

 FOOD & DRInKS

 DAgSpEcIAL

Hoe bevalt je eerste bezoek aan Rosmalen?
‘Vooralsnog is het genieten. Na alle buzz van 
Parijs is de kalmte van hier aangenaam en 
geschikt om te ontspannen en de focus te 
leggen op training.'

Het is niet je eerste keer in nederland. je hebt 
in Rotterdam én amsterdam gespeeld... 
‘De Davis Cup in Amsterdam in 2014 was ik 
helemaal vergeten! Misschien omdat ik zelf 
niet zo goed speelde, maar het team won. Het 
hoogtepunt uit mijn carrière is het winnen van 
de Davis Cup vorig jaar. Daar droomde ik als 
kind al van. Het is een totaal ander gevoel als je 
niet voor jezelf speelt, maar voor je land en met 
teamgenoten. In onze sport is dat een zeldzame 
situatie.'

Momenteel ben je de nummer 14 van de  
we reld. Ben je fanatiek bezig met het bereiken 
van de top10?
'Vorige week vertelde iemand me dat ik daar 
maar een paar honderd punten verwijderd ben. 
Tegelijkertijd is het niet te onderschatten hoe 
moeilijk het is om het daadwerkelijk te doen. 
Ik moet ook veel punten verdedigen, zoals 
volgende week in Halle. Maar ik ben niet zo 
bezig met cijfers. Ik concentreer me de laatste 
tijd veel meer op het verbeteren van mijn spel 
en gezond blijven.’

op het gras van Halle boekte je vorig jaar in de 
finale één van je zeges op Roger federer. ook 
Rafael nadal heeft twee keer van jou verloren. 
Hoe trots ben je op die prestaties?
'Het gebeurt niet elke dag dat je Roger of Rafa 
verslaat. Ook winnen van Wawrinka en Murray 
was onvergetelijk. Dat kan niemand me meer 
afpakken. Op de dagen dat ik Roger versloeg 
speelde ik het beste tennis van mijn leven. Alle 
keren dat ik dat niet deed werd ik afgemaakt. 
Het is altijd een voorrecht om met hem op de 
baan te staan. Hij weet altijd het beste in mij 
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Dit wordt een heerlijk duel op het centre court tussen twee 
bekende gezichten uit de nieuwe lichting die de huidige 
generatie zou moeten opvolgen aan de top. Coric (22) is daar 
vooralsnog het beste in geslaagd en heeft al vaak gewonnen 
van de grootste namen uit de tennissport. Zo klopte hij vorig 
jaar nog Roger Federer in een grote finale op gras. Toch is het 
aanvallende spel van Fritz (21) geschikter voor deze ondergrond. 

Het zal een boeiend gevecht worden tussen zijn machtige 
service en ijzersterke forehand tegenover de snelle benen en 
vastheid van Coric. Het spel van Fritz leent zich beter voor de 
banen van Libéma Open. Ook al verloor hij de twee eerdere 
ontmoetingen, denk ik toch dat Fritz gaat winnen. 

Mijn voorspelling: 

Winst Fritz in drie sets

‘HET GEBEURT NIET 
ELKE DAG DAT JE 
ROGER OF RAFA 

VERSLAAT’

BORnA cORIc
REUZENDODER

nadat hij in 2013 de nummer één was bij de junioren 
werd Borna coric een seizoen later met 17 jaar 
de jongste speler in de top100. Vijf jaar later is de 
jonge Kroaat dicht in de buurt van de top10 en is de 
wereldtop al meerdere malen gewaarschuwd.

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

nike Air zoom Vapor Tour 
10 dames en heren

Van 

€ 140,-

voor 
€ 90,-

 MATcH OF THE DAy

vind ik niet meer leuk en ga ik vervangen zodra 
ik de tijd heb. Ik liet het plaatsen toen ik heel 
jong was, maar dat was bij nader inzien niet zo 
handig. Ik leer zo van mijn fouten.'

is er iets waar je stiekem teveel geld aan uitgeeft?
'Ik ben niet materialistisch ingesteld. Ik heb een 
kledingsponsor, een horlogesponsor en thuis 
een auto staan waar ik nooit in rij, omdat ik nooit 
thuis ben.'

Heb je een persoonlijke held?
'Ik waardeer alle grote tennissers die veel 
voor de sport hebben betekend, zoals Goran 
Ivanisevic. Hij is de reden dat ik ben begonnen 
met tennissen. Hetzelfde geldt voor Ivan 
Ljubicic. Maar van jongs af aan heb ik altijd 
Borna Coric willen zijn, niet Goran.’

Borna coric 
VS

taylor Fritz 

naar boven te halen. Ik ga automatisch harder 
slaan dan normaal en zoek meer de lijnen op en 
het werkt meestal.'

je hebt al lange tijd een tatoeage op je arm 
met de tekst there is nothing worse in life than 
being ordinary, maar je hebt onlangs iets 
nieuws bij laten zetten op je buik...
'Het is voor mijn zusje. Zij heeft dezelfde. De 
boodschap luidt we are never far apart. Die oude 

De Nike Zoom Vapor Tour 10 is één van de lichtste 
en meest op snelheid georiënteerde tennisschoenen 
van Nike. De Vapor is mede ontworpen door Roger 
Federer, die een tennisschoen wilde die net zo licht 
en comfortabel aanvoelde als een hardloopschoen. 
De schoen vormt zich naar de voet voor een aansluitende 
pasvorm en biedt extreem responsieve demping, zodat je 
optimaal kunt sprinten en draaien.

Verkrijgbaar in de stand 
van TennisDirect.
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 1 StefanoS tSitSipaS GRi
 tSitSipaS 

 Bye

 Q Jannik Sinner iTa
 Jarry  7-6(4)   6-3

 nicolaS Jarry cHi

 lorenzo Sonego iTa
 kukuSHkin  5-7   6-4   6-4

 MikHail kukuSHkin kaz

 alJaz Bedene Slo
 GaSquet  6-7(3)   7-6(5)   6-4

 8 RichaRd GaSquet fRa

 3 alex de MinauR auS
 de MinauR 

 Bye

 ll THoMaS FaBBiano iTa
 Seppi  7-6(10)   7-5

 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
 Goffin  6-0   6-2

 Q aleJandro daVidoVicH Fokina Spa

 MaTTHew eBden auS
 HerBerT  6-4   7-5

 pierre-HugueS HerBerT Fra

 wc THieMo de Bakker ned
 Mannarino  6-2   6-1

 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
 BeRtenS  6-3   6-1

 JoHanna larSSon zwe

 wc aranTxa ruS ned
 ruS  7-5   6-4

 wc BiBiane ScHooFS ned

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

 Q priScilla Hon  auS

 naTalia VikHlyanTSeVa ruS

  lucky loSer 

 4 leSia tSuRenKo oeK
 TSurenko   6-4   6-4

 kriSTyna pliSkoVa TSJ

 kirSTen FlipkenS Bel
 FlipkenS   6-3   3-6   6-1

 alekSandra krunic Ser

 Q VarVara lepcHenko VS
 ryBakina   6-1   6-2

 Q elena ryBakina ruS

 yaFan wang cHn
 Van uytVancK  7-6(4)   6-3

 9 aliSon Van uytVancK Bel

 ll chRiStina Mchale  VS
 Hercog  6-4   6-4

 polona Hercog Slo

 aliSon riSke VS
 riSke  6-7(4)   6-3   6-2

 karolina MucHoVa TSJ

 Q ySaline BonaVenTure Bel
 BonaVenTure  6-2   2-6   6-0

 ll Fiona Ferro Fra

 ekaTerina alexandroVa ruS
 alexandroVa  6-4   6-2

 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
 aiaVa  7-6(3)   1-6   6-4

 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

 de Minaur / Hernandez 4-6 7-6(4) 10-8
 alex de MinauR auS
 daVid VeGa heRnandez Spa

 MaRcelo aReValo SlV
 Miquel ai ReyeS-VaRela Mex

 HaaSe / roJer  6-3  6-4
 RoBin haaSe ned
 jean-julien RojeR ned

 
 cRiStian GaRin chi
 nicolaS jaRRy chi

 Murray / SkupSki  7-5  3-6  10-7
 3 jaMie MuRRay GBR
 neal SKupSKi GBR

 WeSley Koolhof ned
 MaRcuS daniell nzl

 daniell / koolHoF  6-1  6-4
 andReaS Seppi ita
 joao SouSa ita

 RoMan jeBaVy tSj
 iGoR zelenay Slo

 klaaSen / VenuS  4-6  7-5  10-7
 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

 aoyaMa / krunic  6-4  6-0
 aManda aniSiMoVa VS
 pRiScilla hon auS

 eKateRina alexandRoVa RuS
 Galina VoSKoBoeVa Kaz

 Mona BaRthel dui
 andReea Mitu Roe

 anna KalinSKaya RuS
 ViKtoRia KuzMoVa SWK

 kerkHoVe / ScHooFS 1-6  6-3 10-2
 wc leSley KeRKhoVe ned
 BiBiane SchoofS ned

 nicola GeueR dui
 paula Kania pol

 geuer / kania  3-6  6-2  10-5
 3 Monique adaMczaK auS
 Kaitlyn chRiStian VS

 GeoRGina GaRcia peRez Spa
 fanny StollaR hon

 perez / STollar  7-6(6)  7-6(4)
 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

geweldig om je eerste tennisles 
op libéma open te beleven


