
daily news

Voordat de genoemde sterattracties in de 
halve finales starten is het aan de Amerikaanse 
Alison Riske en Veronika Kudermetova om het 
bal te openen. Laatstgenoemde Russin (22) is 
bezig aan een topseizoen en komt verderop 
in dit Daily News te spreken over haar eerste 
halve finale op dit niveau en overwinningen op 
verschillende topspeelsters. 

Dan is het tijd voor Kiki Bertens, die voor de 
derde keer in de halve finale staat in Rosmalen. 
Om voor het eerst de eindstrijd te bereiken 
zal de Wateringse een antwoord moeten 
vinden op de slagen van de Kazachse qualifier 
Elena Rybakina. Het 19-jarige talent heeft de 
nodige Belgische tranen doen vloeien, door 
achtereenvolgens Alison van Uytvanck en 
Kirsten Flipkens uit het toernooi te kegelen. 

Nadat de finalisten bij de vrouwen bekend zijn, 
betreden de mannen het stadion. Te beginnen 
met tweede reekshoofd Borna Coric, die in al zijn 
wedstrijden dit toernooi stevig op de proef is 

Wereldtopper Kiki Bertens, titelverdediger Richard Gasquet én trekpleister 
Borna Coric verschijnen allen op het centre court. Kortom, een prachtige dag om 
op Libéma Open te zijn. Daar komen dan ook nog de dubbelspelfinales bij.

gesteld en zelfs al een matchpoint heeft overleefd. 
Tussen de jonge Kroaat en een finaleplaats staat 
de linkshandige Fransman Adrian Mannarino, de 
verrassende overwinnaar van David Goffin.  

Het slotakkoord, tevens match of the day, is 
voor regerend kampioen Richard Gasquet 
en de Australiër Jordan Thompson. Terwijl 
de ervaren Gasquet een indrukwekkend CV 
heeft opgebouwd op gras, ziet Thompson 
zich deze week in zijn spelersbox gesteund 
door voormalig nummer één van de wereld en 
Wimbledonwinnaar Lleyton Hewitt.

Baan 1 heeft de hele dag door een oranje tintje. 
Om 13.30 uur staat Wesley Koolhof met partner 
Marcus Daniell in de herendubbelfinale, gevolgd 
door de volledig Nederlandse halve eindstrijd 
met Lesley Kerkhove/Bibiane Schoofs tegen 
Kiki Bertens/Demi Schuurs. De winnaar van dat 
duel staat na een rustpauze in de titelstrijd later 
op de dag oog in oog met Shuko Aoyama en 
Aleksandra Krunic. 

het weer  
Na een natte ochtend is het vanmiddag droog. 
Fraaie Hollandse luchten met stapelwolken 
bevinden zich boven het Autotron. Het kwik 
stijgt naar een aangename 22 graden. Ideaal 
weer om te tennissen en te kijken!

22˚

dagprogramma  

-Quote-
‘Het doel was deze week om 
mijn coach te verslaan hier. 
Dit is het enige toernooi dat 
hij verder is gekomen dan ik’ 
– Bertens over de finaleplaats van 

Raemon Sluiter in 2009
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centre court | AAnvAnG 11.00 uuR
HALve finALe DAmes
Alison Riske – Veronika Kudermetova

Niet voor 13.00 uur
HALve finALe DAmes
Kiki Bertens (1) – Elena Rybakina (Q)

Niet voor 15.00 uur
HALve finALes HeRen
Borna Coric (2, WC) – Adrian Mannarino
Richard Gasquet (8) – Jordan Thompson

BAAn 1 | AAnvAnG 13.30 uuR
FInALe HerenDuBBeL
Wesley Koolhof/Marcus Daniell
           – 
Dominic Inglot/Austin Krajicek

Niet voor 14.00 uur
Bertens/Schuurs (2) – Kerkhove/Schoofs (WC)

FInALe DAMeSDuBBeL
Shuko Aoyama/Aleksandra Krunic (4)
           – 
Kiki Bertens/Demi Schuurs (2) of 
Lesley Kerkhove/Bibiane Schoofs (WC)
(baan en tijd nnb)

CLimAx
nADeRt 
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Gefeliciteerd! Je staat in je eerste halve finale 
bij een WTA-toernooi.
'Ik ben dolblij. Ik had dit jaar al drie keer eerder 
een kwartfinale gehaald. Eindelijk ben ik een 
stap verder gekomen. Het is naast het halen 
van de derde ronde op Roland Garros een paar 
weken geleden vooralsnog het hoogtepunt van 
mijn carrière.'

Je bent dit jaar van buiten de top130 naar je 
huidige (hoogste) ranking van nummer zestig 
geschoten. Hoe heb je dat zo snel gedaan?
'Stap voor stap en met hard werken. Dat heeft 
duidelijk vruchten afgeworpen. Ik voel me 
zoveel meer zelfverzekerd en kan met topspelers 
meekomen, zoals ik liet zien op Roland Garros.'

in parijs versloeg je Caroline Wozniacki in de 
eerste ronde, nadat je de eerste set met 6-0 
had verloren...
'Ik moest spelen in het enorme hoofdstadion en 
daar werd ik zenuwachtig van, maar na de eerste 
set had ik alles op een rijtje. Bovendien waren 
de games in die 6-0 set best close. Ik nam het 
initiatief en boekte mijn mooiste overwinning 
tot nu toe.'

Vorig jaar haalde je in Rosmalen als nummer 
170 van de wereld de kwartfinale en versloeg 
je voormalig winnares Anett Kontaveit en 
topspeelster Belinda Bencic. Wat maakt dat je 
hier zo goed speelt?
'Ja zij zijn ontzettend goed, maar ik ben ook niet 
slecht, haha. Ik kan de beste speelsters hebben. 
Dit is mijn favoriete toernooi. Het gras is hier 
enorm goed en alles is zo rustig. Ik voel me 
ontzettend ontspannen en geniet daar met volle 
teugen van. Het hotel is om de hoek, zó lekker. Ik 
heb toevallig ook dezelfde kamer als vorig jaar!'

Je vader was professioneel ijshockeyer. Heeft 
hij je de profsport in gebracht?
'Niet echt. Tijdens een vakantie in mijn 
geboortestad Kazan vroeg een vriendin of ik zin 
had om te tennissen. Ik was toen acht en vond 
het heel erg leuk, dus ik ben het blijven doen.
Toen we een paar maanden later verhuisden 
naar het Oeralgebergte, omdat mijn vader voor 
een andere club ging ijshockeyen, ben ik er 
mee doorgegaan. Drie jaar later verhuisden we 
naar Moskou waar ik werd opgenomen in de 
tennisschool van sportclub CSKA Moskou en 
toen werd het menens.'

Kazan is de hoofdstad van de Russische 
deelrepubliek Tatarstan. Wat maakt die regio 
bijzonder en ga je weleens terug?
'Tatarstan is overwegend islamitisch. Mijn 
moeder is gewoon Russisch en aan de kant 
van mijn vader is er ook maar een minimale 
islamitische achtergrond. Ik ga zo vaak mogelijk 
terug. Mijn grootouders wonen daar en we 
hebben er een huis en appartement. Ik woon 
echter in Moskou.'

Welke drie woorden omschrijven jou het 
beste?
'Vriendelijk, familiair en werklustig. Als ik in 
Kazan ben dan zit ik ook al snel in de tuin te 
werken met mijn oma om bloemen en groenten 
te planten.'

Wie is je persoonlijke held?
'Maria Sharapova. Toen ik 14 jaar oud was kreeg 
ik een contract van Nike om in haar kledinglijn 
te spelen. Ik ontmoette haar toen even kort in 
Moskou toen ze Fed Cup speelde. Ze is altijd 
heel druk met haar zaken, dus ik heb niet veel 
meer kunnen doen dan een foto nemen en 
zeggen dat het jurkje erg mooi is, haha.'

veROniKa KuDeRmetOva
'LIBéMA OpEN IS MIJN 
FAVORIETE TOERNOOI'

PLatteGROnD

iNTeRVieW

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

               Event Catering.

KnLtB PLaza
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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.

Het wemelt deze week in Rosmalen 
van de spelers in bloedvorm, bezig
aan een steile klim op de wereldrang
lijst. Hetzelfde geldt voor de 22jarige 
Russin veronika Kudermetova, die 
dit seizoen veel nieuwe persoonlijke 
mijlpalen bereikt en in sneltreinvaart 
richting de top50 beweegt. 

KOm jij OOK een 
BaLLetje sLaan OP 
KnLtB PLaza?

Tennis kijken is leuk, maar zelf tennissen is voor 
veel tennisfans nog veel leuker. Iedereen, van 
jong tot oud, die van tennis houdt is de hele 
week van harte welkom op het KNLTB plaza om 
een balletje te komen slaan! 

Wil je ook een keer een andere tennisvariant 
proberen? Dat kan! Er liggen twee 
padelbanen en een beachtennisveld op 
KNLTB plaza en het materiaal hiervoor 
is aanwezig. Daarnaast vinden er in het 
KNLTB paviljoen de hele week gesprekken 
plaats tussen KNLTB accountmanagers en 
verenigingsbestuurders, waarin de belangrijkste 
verenigingsvraagstukken worden besproken. 

Kortom, KNLTB plaza is dé plek voor 
tennisliefhebbers!



Applaus na weer een mooie partij op het centre court Met precisie slicet Borna Coric deze bal 

Zowel een goede service op de baan als op de VIp-tribune Zon, wijn en tennis. puur genieten

Het vervoer voor de spelers is optimaal geregeld

Drie kussen van Arantxa Rus voor Kiki Bertens Elena Rybakina legt aan voor een service

Titelverdediger Richard Gasquet in actie

Wat een uitzicht!

Emirates al jaren een betrouwbare partner in tennisNatalia Vikhlyantseva redde 
het niet tegen Kiki Bertens
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Yeah!!



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 vat je je seizoen zover samen? 
‘Het is duidelijk mijn succesvolste jaar op de 
tour. Een halve finale hier is mijn beste resultaat 
in een ATp-toernooi. Ik haalde ook de vierde 
ronde van een Masters 1000-toernooi in Miami 
en de derde ronde op Roland Garros.’

Australische spelers staan doorgaans bekend 
om hun teamspirit. Jij bent ook close met 
alex de minaur. Hoe was het om hem in de 
kwartfinale te verslaan?
‘Moeilijk. Ik ben altijd een oudere broer voor 
hem geweest. Hij is zo'n vijf jaar jonger dan ik, 
maar we trainden op dezelfde plek in Australië. 
Hij is me gepasseerd op de ranking, dus ik moet 
hem weer zien bij te halen.' 

je hebt hier ook gedubbeld met lleyton 
Hewitt, die je als je idool noemt. Zoiets moet 
toch een aparte ervaring zijn. 
'Ja het is fantastisch. We hebben al meermaals 
samengespeeld en trainen het hele jaar door. 
Lleyton is onze Davis Cupcaptain en doet zijn 
uiterste best voor het Australische tennis. Hij 
is over het algemeen altijd aanwezig bij de 
toernooien en we zijn bevoorrecht dat hij zo 
betrokken is.'

Het gerucht gaat dat jij het gezondste lid bent 
van het davis Cupteam. Klopt dat?
'Haha, nou Alex doet ook goed zijn best. Ik 
probeer zeker tijdens toernooien altijd gezond 
te eten en als hersteldrank na wedstrijden 
grijp ik snel naar een appelsapje. Ik vermijd 
frisdranken, dus ik hou het in principe bij water 
en appelsap.' 

je zou hier je eerste atp-finale kunnen halen. 
Ben je met die gedachte bezig?
'Het zit in the back of my mind, maar in the 
front of my mind zit het heden. Ik moet mijn 
gedachten op de gele bal houden en punt voor 
punt de situatie blijven bekijken.’
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Hoewel Gasquet en Thompson twee totaal verschillende 
types zijn op en naast de baan, hebben zij één ding met 
elkaar gemeen. Op gras hebben zij hun mooiste resultaten 
ooit neergezet. Gasquet, titelverdediger deze week, behaalde 
twee keer de halve finale op Wimbledon. Thompson versloeg 
in 2017 toenmalig nummer één van de wereld en tweevoudig 
Wimbledonkampioen Andy Murray bij het grastoernooi van 
Queen’s, het hoogtepunt uit zijn carrière, laat hij weten in het 
interview op de pagina hiernaast. 
Ook deze week heeft het tweetal indruk gemaakt met 
overwinningen op tegenstanders van formaat. In hun eerste 
onderlinge ontmoeting zal het dus hoogstwaarschijnlijk gaan 
aankomen op de vorm van de dag en wiens wapen het goed 
doet. Dan denk ik aan de opvallende topspin forehand van 
Thompson tegenover de backhand van Gasquet, één van de 
beste enkelhandige backhands ooit.
 

mijn voorspelling: 
Winst Gasquet in drie sets

jORDan 
tHOmPsOn 
TATTOOS EN 
AppELSAp
er wordt minder gezegd en geschreven over 
deze 25jarige australiër dan over enkele 
van zijn landgenoten, maar de verrassende 
Libéma Open halve finalist jordan thompson 
blijkt genoeg leuks te vertellen te hebben. 

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

15% korting op gehele 
nike fleece collectie 

 matCH Of tHe Day

richard 
Gasquet

VS
Jordan 

thompson

je heb al iets bijzonders neergezet op gras. op 
deze baansoort won je voor het eerst van een 
nummer één van de wereld. Dat was nota bene 
je eerste graszege. 
'Winnen van Andy Murray toen hij nummer 
één was, op Queen's in 2017, is denk ik het 
hoogtepunt uit mijn carrière. Ik stond zelf ergens 
rond de 90ste positie. Niet veel spelers slagen er 
in om een nummer één te kloppen.’ 

een ander hoogtepunt vinden we terug op je arm. 
de olympische ringen en de Coat of Arms, het 
symbool van Australië, heb je laten tatoeëren. 
‘In Rio maakte ik mijn Olympisch debuut en er 
waren jongens die het hadden over het laten 
tatoeëren van de ringen. Daar was ik eerst totaal op 
tegen. Maar toen ik thuis was wilde ik het toch laten 
doen en uiteindelijk heb ik de grootste van ons 
allemaal! Daarna is er nog een tattoo bijgekomen.'

SOMETIMES YOU 
CAN WIN THEM ALL

ALL-ELECTRIC JAGUAR I-PACE

P04156_JGNL_I-PACE_Libéma Open_112x83mm.indd   1 27.05.19   17:02

Vertel…
'Dat is het nummer 107, wat staat voor het 
feit dat ik de 107de speler werd die in het 
Australische Davis Cupteam debuteerde. 
Overigens heb ik Alex (de Minaur, red.) een 
jaar later na zijn debuut meegenomen naar 
mijn tatoeëerder, haha. Hij heeft de tattoo op 
dezelfde plek laten zetten als ik.' 

Als we het toch over je uiterlijke opvallend-
heden hebben, moet natuurlijk ook je snor 
worden aangekaart. Wat zit daar voor verhaal 
achter? 
'Ik zag er voorheen een beetje slonzig uit. 
Tijdens het offseason sloot ik een weddenschap 
af met mijn fysieke trainer om te zien wie zijn 
snor het langst liet staan. Dat won ik, maar nu 
verander ik er maar niets maar aan, haha.'

De Nike Tech Fleece Zip Hoody is afkomstig 
uit de moderne Tech Fleece collectie van 
Nike. Een iconisch design met de warmte 
van licht Nike Tech Fleece materiaal. 
De Nike Tech Fleece collectie is voor zowel 
dames als heren beschikbaar.

Verkrijgbaar in de stand 
van TennisDirect.

15% 
korting
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 1 StefanoS tSitSipaS GRi
 tSitSipaS 

 Bye
 Jarry  6-4  3-6  6-4

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

 nicolaS Jarry cHi
 GaSquet  7-6(8)  6-4

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

 MikHail kukuSHkin kaz
 GaSquet   6-4   6-3

 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
 THoMpSon  4-6  6-2  6-3

 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
 Goffin  6-3   7-5

 MaTTHew eBden auS
 HerBerT  6-4   7-5

 pierre-HugueS HerBerT Fra
 Mannarino  4-6  7-5  6-3

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

 adrian Mannarino Fra
 Mannarino  1-6   6-3   6-4

 Bye
 VeRdaSco 

 4 feRnando VeRdaSco Spa

 7 cRiStian GaRin chi
 GaRin  6-1   6-4 

 Q SalVaTore caruSo iTa
 GaRin  7-5   7-5

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

 ugo HuMBerT Fra
 coRic  6-7(4)  6-3  7-6(6)

 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
 BeRtenS  7-5   6-3

 wc aranTxa ruS ned
 ruS  7-5   6-4

 wc BiBiane ScHooFS ned
 BeRtenS  6-3  6-3

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

 Q priScilla Hon  auS
 VikHlyanTSeVa  6-1 6-1

 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
 ryBakina   6-4   6-4

 Q VarVara lepcHenko VS
 ryBakina   6-1   6-2

 Q elena ryBakina ruS
 ryBakina   6-3   6-4

 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
 riSke  6-4  7-6(5)

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

 karolina MucHoVa TSJ
 riSke  7-5  6-3

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

 ll Fiona Ferro Fra
 alexandroVa  6-3   6-4

 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
 kuderMeToVa  4-6  7-5  6-3

 Veronika kuderMeToVa ruS
 kuderMeToVa   6-3   6-4

 onS JaBeur Tun
 kuderMeToVa   6-3   6-1

 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

  ingloT / kraJicek   5-7   6-3  10-3
 wc thieMo de BaKKeR ned
 daVid pel ned

 ingloT / kraJicek   7-5   6-2
 doMinic inGlot GBR
 auStin KRajiceK VS

 ingloT / kraJicek  7-6(5)  6-3
 4 RajeeV RaM VS
 joe SaliSBuRy GBR

 raM / SaliSBury  5-7  7-6(4)  10-5
 SandeR aRendS ned
 MatWe MiddelKoop ned

 de Minaur / Hernandez 6-3  4-6  10-8
 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

 HaaSe / roJer  7-5  6-3
 cRiStian GaRin chi
 nicolaS jaRRy chi

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

 daniell / koolHoF  6-3  4-6  10-5
 WeSley Koolhof ned
 MaRcuS daniell nzl

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

 daniell / koolHoF  6-4  7-6(3)
 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

 TSurenko / wang   6-3   6-2
 lidziya MaRozaVa WRu
 StoRM SandeRS auS

 pliSkoVa / STeFkoVa 6-2  1-6  10-7
 KRiStyna pliSKoVa tSj
 BaRBoRa StefKoVa tSj

 aoyaMa / krunic  6-3  3-6  13-11
 4 ShuKo aoyaMa jpn
 aleKSandRa KRunic SeR

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

 aoyaMa / krunic  6-2  7-6(4)
 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

 kerkHoVe / ScHooFS  6-3  7-5
 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

 BerTenS / ScHuurS   7-5   6-2
 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

Duim omhoog voor 
libéma open!


