
daily news

Tsitsipas kan zich meteen opmaken voor een 
lastige test, want hij krijgt te maken met de 
lange hardhitter Nicolas Jarry. De Chileen is 
nog geen ingeburgerde naam bij het bredere 
tennispubliek, maar is wel op weg om dat te 
worden. Goffin neemt het bij aanvang van het 
programma om 11.00 uur op tegen zijn goede 
vriend Pierre-Hugues Herbert, die het type aan -
valstennis speelt dat past bij het Brabantse gras. 

Kiki Bertens spreekt verderop in dit Daily News 
over de voor haar onaangename loting die ze 
dit toernooi voor haar kiezen heeft gekregen. 
Vandaag treft ze landgenote Arantxa Rus, 
wat betekent dat Libéma Open in elk geval 
een Nederlandse kwartfinaliste tegemoet 
kan zien. Voor het zover is gaat Robin Haase 
nog proberen om terug te komen van een 
set achterstand tegen Cristian Garin. Dat 

Zijn wedstrijd op Roland Garros tegen Stan Wawrinka is alom uitgeroepen 
tot mooiste partij van het toernooi. Vandaag speelt smaakmaker Stefanos 
Tsitsipas zijn eerste duel sinds dat ruim vijf uur durende gevecht in Parijs, dat 
hij verloor. Ook de tot wereldtopper uitgegroeide Kiki Bertens en Belgische 
publiekstrekker David Goffin verschijnen op het centre court.

duel werd afgebroken vanwege de regen op 
woensdagavond bij een 5-7, 3-2 stand, waarbij 
Haase leidt met een break in de tweede set. 

Kent u overigens Natalia Vikhlyantseva nog? 
Deze 22-jarige Russin heeft op het Autotron 
haar eerste en nog altijd enige WTA-finale 
bereikt. De runner-up van 2017 speelt aan het 
eind van de dag tegen de Spaanse qualifier 
Paula Badosa Gibert. Tegelijkertijd staat op 
baan 1 de partij gepland van de mannelijke 
titelhouder Richard Gasquet. De Fransman 
moet zich zien te ontdoen van de geslepen 
Mikhail Kukushkin uit Kazachstan. 

Voor liefhebbers van het dubbelspel is er ook 
genoeg te beleven op het park, waarbij ook 
diverse Nederlandse combinaties in actie 
komen. 

het weer  
Vandaag is er een mix van wolkenvelden en 
zonnestralen boven het centre court. Het kwik 
stijgt naar 22 graden. De zonnebrandcrème 
kan dus uit de tas.

22˚

centre court | AAnVAnG 11.00 uuR
David Goffin (5) – Pierre-Hugues Herbert
Robin Haase – Cristian Garin (7) 5-7 3-2 
Niet voor 12.30 uur
Stefanos Tsitsipas (1) – Nicolas Jarry
Niet voor 14.30 uur
Kiki Bertens (1) – Arantxa Rus (WC)
Natalia Vikhlyantseva – Paula Badosa Gibert

BAAn 1 | AAnVAnG 11.00 uuR
Ysaline Bonaventure (Q) – Ekaterina Alexandrova
Alison van Uytvanck (9) – Elena Rybakina (Q) 1-2
Fernando Verdasco (4) – Adrian Mannarino
Polona Hercog – Alison Riske
Richard Gasquet (8) – Mikhail Kukushkin

BAAn 2 | AAnVAnG 11.00 uuR 
Kubot/Melo (1) – Inglot/Krajicek
Koolhof/Daniell – Klaasen/Venus (2)
Ram/Salisbury – De Minaur/Vega Hernandez
Haase/Rojer – Murray/Skupski (3)

BAAn 3 | AAnVAnG 11.00 uuR
Kerkhove/Schoofs (WC) – Geuer/Kania
Destanee Aiava (WC) – Veronika Kudermetova 2-4
Tsurenko/Wang – Pliskova/Stefkova
Krunic/Aoyama – Alexandrova/Voskoboeva
Bertens/Schuurs (2) – Garcia Perez/Stollar (baan 
kan veranderen)

dagprogramma  
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TOeRnOOifAVORieT 
KlAAR VOOR De START

KiDS clinicS OP KnlTB PlAZA
10.30 uur Borna Coric
12.30 uur Alex de Minaur
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Vorig jaar joeg je met succes op de top50 en 
de aTp next gen Finals voor spelers onder 21. 
Waar zijn je pijlen nu op gericht?
'De ATP World Tour Finals (eindejaarstoernooi 
voor de beste acht spelers, red.). Iedereen wil 
natuurlijk ook een Grand Slamtoernooi winnen, 
maar dat gaat niet zomaar, zeker niet met spelers
als Djokovic, Federer en Nadal in het schema. 
Het zal maximale inspanning vergen en dat ik 
mezelf ontstijg.’

op roland garros speelde je de wedstrijd van 
het toernooi tegen stan Wawrinka en werd je 
na meer dan vijf uur geklopt. Ben je de klap al 
te boven?
'Ik heb het uit mijn hoofd gezet. Nee, ik heb het 
onder mijn bed geschoven, haha. Zo'n wedstrijd 
had ik nooit eerder gespeeld. Dat duel leerde me 
de ware betekenis van competitie, sportiviteit en 
strijd, en dat het mogelijk is dat goed tennis een 
show kan zijn waar mensen zo blij van worden 
dat het eeuwig bijblijft.'

je plaatste vervolgens op social media de tekst 
van Wawrinka's beroemde armtatoeage  
Ever Tried Ever Failed No Matter Try Again Fail 
Again Fail Better...
'Het was zó toepasselijk voor dat moment. Ik 
kon niets beters verzinnen. Stan spreekt vaker 

zulke inspirerende waarheden, zoals dat je als 
tennisser normaal gesproken wekelijks verliest 
en je dat maar beter snel kan accepteren en 
door kan gaan.'

Zulk kameraadschap is niet per se iets wat jou 
kenmerkt. je noemt jezelf immers een éénling. 
Zou je dat liever anders zien?
'Dat is een lastige vraag. Ik vind het fijn om alleen
te zijn en ruimte en tijd te hebben om na te
denken en informatie te verwerken. Tegelijkertijd
hou ik van de omgang met vrienden. Ik moet 
een juiste balans hebben. Soms zijn teveel mensen
om je heen ook niet goed, dan vergeet je wie je 
bent. Bovendien brengen sommige mensen slechte 
energie met zich mee en willen ze van je profiteren.'

Welke drie woorden omschrijven jou 
het beste?
'Sceptisch, spiritueel en nederig. Ik ben een 
denker, maar geen goede spreker. Ik gebruik 
mijn fantasie graag.'

is er een talent anders dan tennis dat je 
graag zou willen hebben?
'Danstalent of een talenknobbel. Ik spreek 
Grieks, Russisch en Engels, maar dat is niet 
genoeg. Met Spaans en Frans erbij ben ik de 
gelukkigste man op aarde.'

je bent een professionele vlogger, dus het 
antwoord ligt eigenlijk voor de hand, maar 
waar geef je stiekem teveel geld aan uit?
'Ja, mijn gadgets natuurlijk! Maar ik zou die ook 
weer kunnen verkopen tegen gereduceerd tarief 
of verhuren. Het is geen slechte investering 
geweest. Met die spullen creëer ik mooie dingen 
op mijn YouTube-kanaal.'

Wie is je persoonlijke held?
'Elon Musk. Hij is een rebel, die niet alleen uit zijn 
eigen comfortzone, maar uit de comfortzone 
van iedereen is getreden en dingen doet die 
niemand voor mogelijk hield.'

Tot slot, wat is er beter in nederland dan in 
griekenland en andersom?
'De chocolademelk en hagelslag. Wij hebben 
beter weer en eten. Sorry, haha.'

STefAnOS TSiTSiPAS
DOORDACHTE DROMER

iNterView

‘IK GEBRUIK 
MIJN FANTASIE 

GRAAG’

Waar liggen de grenzen van num mer 
zes van de wereld Stefanos Tsitsipas? 
Tussen de oren van de creatieveling 
met Griekse vader en Russische moeder 
zijn geen afbakeningen te bekennen 
en ook op de baan is het twintigjarige 
talent moeilijk te stoppen. Dat hebben 
toppers als federer, nadal en Djokovic 
aan den lijve ondervonden.
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KnlTB PlAZA
TenniSKiDS

coloFon daily neWs
redactie: Steffan Kok, Abe Kuijl, 
David Avakian en Michaëlla Krajicek
Fotografie: Edwin Verhoef 
Vormgeving: Studio Seef (Séverine van Bun)
druk: Koninklijke Drukkerij Em. De Jong

Reproductie van gehele of gedeeltelijke arti ke len
en beeldmateriaal, op welke wijze dan ook, is
uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestem- 
ming van de uitgever en auteursrechthebbenden 
en geschiedt altijd met bronvermelding.

Zaterdag 22 juni: Kampen (K.J.L.T.C), Amsterdam (T.V. Tie-Breakers), Bergen op Zoom (Smash Bergen op Zoom)

Zondag 23 juni: Alphen aan den Rijn (T.V. Nieuwe Sloot), Apeldoorn (T.C. Sprenkelaar)

Wil jij ook graag bij één van de feesten aanwezig zijn? Kijk dan op www.tenniskids.nl/feest en meld je aan!

Kijk voor meer informatie over het Tenniskids programma op www.tenniskids.nl

Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Met speciale 
ballen, rackets, banen en oefeningen leert 
zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te 
spelen. Naast tennislessen spelen de kinderen 
competitie in de Kia Tenniskids competitie.  
Wil jij eens proberen hoe het is om met speciale 
ballen en rackets te spelen op kleinere banen? 
Kom dan een balletje slaan op KNLTB Plaza! 

geef je snel op: Kia Tenniskids najaarscompetitie
Heb jij al veel plezier in de Tenniskids trainingen? 
Geef je dan op voor de Kia Tenniskids competitie 
(Rood, Oranje, Groen) in het najaar. Inschrijven 
gaat via jouw vereniging, maar zorg dat je er 
snel bij bent, want de inschrijving bij de KNLTB 
sluit al bijna. 

Tenniskids Feesten 2019
Speciaal voor kinderen die vier of meer keer hebben 
deelgenomen aan de Kia Tenniskids competitie 
organiseert de KNLTB op 22 & 23 juni Tenniskids 
Feesten. De feesten zijn op vijf verschillende locaties 
in het land en deelname is gratis. 



Juichen na weer een mooi punt! Wij zijn cool en gefocust!

Een voltreffer van Borna Coric

Mooie backhand en dito snor van Jordan Thompson

sFeerimpressies

Lesley Kerkhove geeft een jonge fan enkele tips

Kinderen vragen Bibiane Schoofs en Arantxa Rus het hemd van het lijf



Alle lijnrechters op één lijn

Ace en Love lieten zich ook zien op Kids Day Late zonnestralen op het racket van Robin Haase
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Greet Minnen zit in de plus deze week



na je voormalig dubbelspelpartner te hebben 
verslagen ontmoet je nu een landgenote. dat 
is een opmerkelijk begin van het toernooi. 
‘Dit is niet de leukste loting natuurlijk en het zal 
weer niet makkelijk worden. Ik moet het ermee 
doen. Ik denk dat het voor het toernooi positief is 
dat er sowieso een Nederlandse in de kwartfinale 
staat. Ik heb maar één keer tegen Arantxa 
gespeeld en dat is best bijzonder, aangezien zij 
ook al lang de Nederlandse nummer twee is.’ 

dit is één van de weinige weken in het jaar dat 
je naar je werk rijdt in je eigen auto. Voelt dat 
als een bijzonderheid?
'Het is vooral erg fijn, al ga ik af en toe iets te 
hard, haha. Ik kan ook in het hotel verblijven om 
nog dichterbij te zitten, maar het geeft mij veel 
ontspanning om lekker thuis te slapen en zelf 
te koken. Ik speel iets minder toernooien nu ik 
hoger sta op de ranking, waardoor ik vaker thuis 
kan zijn, maar meer dan 12 weken per jaar is  
het niet.'

later dit jaar ga je trouwen met remko de 
rijke, tevens je fysiotherapeut. iedereen wil 
natuurlijk details weten...
'Pech, haha! Er gaat niets bijzonders gebeuren 
hoor. Niet teveel poespas, zo zijn wij niet. Voor 
ons wordt het hopelijk een mooie dag met 
vrienden en familie om ons heen.’ 

Vorig jaar begon je vrijuit aan libéma open, 
omdat je grasresultaten toen nog weinig 
succesvol waren. nu heb je een kwartfinale 
op Wimbledon als bagage. Zijn daardoor de 
verwachtingen gegroeid?
'Niet echt, althans ik voel geen druk. Ik hoop het 
gewoon goed te doen in Nederland, maar gras 
blijft voor mij niet de ideale ondergrond. Het 
bereiken van de laatste acht op Wimbledon was 
één van de mooiste prestaties van 2018. Mijn 
zelfvertrouwen groeide daardoor, ook voor het 
hardcourtseizoen erna.'
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‘WAT IK DOE IS NIET 
BELANGRIJKER DAN 

WAT MIJN ZUSSEN EN 
VRIENDINNEN DOEN’

KiKi BeRTenS 
WERELDTOPPER 
ZONDER FRATSEN
Ze moest een aantal dagen goed uitzieken en raakte twee 
kilo kwijt door de buikgriep die haar toernooi op Roland 
Garros verpestte, maar in Rosmalen is Kiki Bertens weer 
fris en fruitig. na een snelle overwinning op haar vriendin 
Johanna larsson in de eerste ronde, speelt ze vandaag 
tegen een andere bekende: Arantxa Rus.

WTA MATCHES LIVE 
& ON DEMAND

2200+

CONTROL WHEN & 
WHERE YOU WATCH

MULTI-MATCH VIEWING

MONTHLY PASS YEARLY PASS

€67.05EU€8.93EU

Prices are subject to change. Please refer to wtatv.com for the most current pricing.
READY, PLAY

WTATV.COM

is er iets waar je stiekem teveel geld aan 
uitgeeft?
'Snelheidsboetes, haha! Vorige maand werd 
ik langs de kant gezet. Ik reed op de A16 in de 
avond en je moet dan honderd rijden. Wie doet 
dat?! Niemand. Toen kreeg ik ineens de politie 
op mijn dak. Ik probeerde nog een grapje te 
maken en een milkshake aan te bieden bij de 
McDonalds verderop. "Nee mevrouw, dit zijn 
serieuze zaken", kreeg ik te horen.’

met welke vraag word je doodgegooid?
'Of ik de aandacht leuk vind en of ik het voor die 
aandacht doe... Volgens mij is het inmiddels wel 
duidelijk dat als er één ding is waar ik het niet voor 
doe, het de aandacht is. Ik snap best dat sommige 
mensen dat wel leuk zouden vinden en wél 
geïnteresseerd zijn in mijn leven en dat veroor-
deel ik ook helemaal niet. Maar ik ben niet zo.'

Wie is jouw persoonlijke held?
'Heb ik niet. Ik maak geen onderscheid tussen 
mensen. Mijn familie en vrienden zijn voor mij heel 
belangrijk. Ik vind wat ik doe niet belangrijker dan 
wat mijn zussen en vriendinnen doen qua werk. 
Iedereen doet zijn ding, waar hij of zij goed in is. 
Voor mij is dat toevallig tennis, wat veel aandacht 
oplevert. Maar andere mensen verdienen net zo 
veel aandacht voor de dingen die zij doen.' 



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
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Hoewel dit een duel is tussen twee goede vrienden, kan het 
onderlinge contrast qua tennisstijl niet groter zijn. Aan de ene 
kant heb je de compacte David Goffin, die soms vastgeplakt aan 
de baseline lijkt te zitten. Daartegenover staat de Pierre-Hugues 
Herbert, tevens topdubbelaar, die iedere gelegenheid aangrijpt 
om het net op te zoeken. Beide speltypes zijn aanvallend en 
werpen daardoor vruchten af op een grasbaan. 

De leeftijdsgenoten (28) spelen voor het derde jaar op rij tegen 
elkaar, waarbij de twee eerdere krachtmetingen in het voordeel 
van Goffin uitvielen. De laatste keer was het met een tiebreak 
in de derde set wel close. Gezien de bloedvorm in zijn eerste 
wedstrijd in Rosmalen (hij verloor maar twee games) kies ik voor 
Goffin als winnaar, maar ik verwacht een spannende pot met 
tenminste één tiebreak.
 

Mijn voorspelling: 
Winst Goffin in twee sets

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

Ali heren polo 

Van 

€ 49,99

voor 

€ 19,99

 MATch Of The DAy

David Goffin
VS

Pierre-Hugues 
Herbert

MEN’S COLLECTION
S W I S S  M A D E 

W A T C H E S

WA T C H  M E  N O W.  V I S I T  G A S S A N . C O M 

GASSAN Diamonds  |   GASSAN S chiphol

Dit is een herenpolo met 
geraffineerde streepjesprint. 
Colorblocking aan de schouders 
en mouwen maken van deze 
polo een stijlvol en sportief 
bovenstuk. In de herenpolo is 
de CoolMatch technologie 
toegepast voor afvoer van 
warmte en vocht. Een echte 
toevoeging in de kledingkast!

Verkrijgbaar in de stand 
van Sjeng Sports.
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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
 de MinauR  7-5   6-3

 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
 THoMpSon  6-3   6-2

 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
 coRic  4-6   6-3   6-3

 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
 VikHlyanTSeVa  6-2   6-3

  lucky loSer 

 4 leSia tSuRenKo oeK
 TSurenko   6-4   6-4

 kriSTyna pliSkoVa TSJ
 FlipkenS   7-6(8)   7-5

 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
 Minnen  6-4   6-4

 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

 raM / SaliSBury  5-7  7-6(4)  10-5
 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

 alexandroVa / VoSkoBoeVa 6-3 7-5
 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

 BerTenS / ScHuurS  3-6  6-2  11-9
 2 KiKi BeRtenS ned
 deMi SchuuRS ned

DuBBelSPel MAnnen DuBBelSPel VROuWen

enKelSPel MAnnen enKelSPel VROuWen

HOTSHOT

yes! ik ben de hotshot 
van vandaag


