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Bertens heeft haar status als eerste reekshoofd 
waargemaakt door de finale te bereiken. Daarin 
speelt de thuisfavoriete tegen Alison Riske. 
Terwijl de Amerikaanse opgaat voor haar tiende 
grasoverwinning op rij, maakt Bertens kans 
op haar tiende WTA-titel. Verderop in dit Daily 
News komen beide finalistes uitgebreid aan het 
woord. 

Voor de mannen wordt het een hectische dag. 
Borna Coric en Adrian Mannarino stonden 
op het punt van afronding in hun halve 
finalepartij, toen de regen het uitspelen van de 
tiebreak in de derde set onmogelijk maakte op 
zaterdagavond. De Fransman had eerder al twee 
matchpoints, maar Coric toonde zich niet voor 
het eerst weerbaar dit toernooi. De Kroaat wist 
namelijk al een dubbele break achterstand in 
de derde set ongedaan te maken tegen Cristian 
Garin in de kwartfinale, waarbij hij tevens een 
matchpoint overleefde. In de tiebreak is de 

Voor het eerst sinds 2009 is er Nederlandse inbreng te vieren in een 
enkelspelfinale bij Libéma Open. Tien jaar geleden speelde Raemon Sluiter 
voor de hoofdprijs. Vandaag is het de beurt aan zijn pupil Kiki Bertens. Voor de 
mannentitel zijn nog altijd vier kandidaten in de strijd. 

stand 3-2 in het voordeel van Mannarino, die 
een minibreak op zak heeft.

De andere halve finale tussen Jordan Thompson 
en Richard Gasquet is wellicht ook in een paar 
klappen beslist. Die wedstrijd was namelijk 
onderbroken bij een 7-5, 5-3 stand in het 
voordeel van de Australiër, die wel met een 
breakpunt tegen zijn servicebeurt zal hervatten. 
Thompson speelde nog nooit een ATP-finale, 
dus om die reden kampt de 25-jarige nummer 
62 van de wereld wellicht met wat extra zenuwen 
dan de ervaren titelverdediger in Rosmalen. 

Op baan 1 staat ook de ontknoping van de 
vrouwendubbelfinale op het programma. Lesley 
Kerkhove en Bibiane Schoofs gaan bij een 3-2 
achterstand in de eerste set verder tegen Shuko 
Aoyama uit Japan en de Servische Aleksandra 
Krunic. Laatstgenoemde won Libéma Open 
vorig jaar in het enkelspel. 

het weer  
Stapelwolken en zonnige momenten wisselen 
elkaar deze finaledag af. Kans op een lichte bui 
is aanwezig, maar voor een groot deel van de 
dag blijft het droog. De temperatuur komt uit 
op een aangename 21 graden.

21˚

dagprogramma  

Opnieuw een nat pak…
Dominic Inglot verzekerde zijn dubbelmaatje 
Austin Krajicek dat bij het behalen van de dub bel-
 titel ze samen het 
meer in moesten 
sprin gen. Het 
bijgeloof van Inglot 
werd ge boren 
nadat hij vorig jaar 
spontaan de plomp 
in sprong na zijn 
toernooizege met 
Franko Skugor.

centre court | AANVANg 11.00 uuR
HALVE FINALE HEREN
Borna Coric (2, WC) – Adrian Mannarino 
6-4 3-6 6-6 (2-3)

Niet voor 12.00 uur
FINALE DAMES
Kiki Bertens (1) 
           – 
Alison Riske

Niet voor 14.30 uur
FINALE HEREN
Borna Coric (2, WC) of Adrian Mannarino
                     –
Richard Gasquet (8) of Jordan Thompson

BAAn 1 | AANVANg 11.00 uuR
HALVE FINALE HEREN
Richard Gasquet (8) – Jordan Thompson 
5-7 3-5 40-30

FINALE DAMESDuBBEL
Lesley Kerkhove/Bibiane Schoofs (WC)
                                 –
Shuko Aoyama/Aleksandra Krunic (4)

KAMpIOENSKANS
VOOR KIKI
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Hoe voelt het om in eigen land een finale te 
bereiken?
'Dat is natuurlijk heel erg mooi. Van tevoren 
hoop je hier alleen maar op, en hopelijk denkt 
het toernooi er hetzelfde over, haha. Het is toch 
wel waar je het voor doet, om ook in eigen land 
een keer een finale te kunnen spelen.'

Na succes op gravel en hardcourt kan je nu ook 
een eerste grasfinale afvinken. 
'Ja, blijkbaar begint het me ook te liggen. Dat is 
alleen maar heel erg mooi. Er zit een stijgende 
lijn in mijn prestaties op gras en daar ben ik blij 
om. Ik ga in de finale weer al mijn energie geven 
en hopelijk sta ik dan aan het eind met de trofee 
in mijn handen. Zo niet, dan was het ook een 
mooie week.'

Je hebt uitgesproken dat je ook motivatie 
haalt uit het feit dat je je coach Raemon sluiter 
hier kunt aftroeven. Want hij stond hier in 
2009 in de finale en jij was nog nooit zover 
gekomen.
'We liepen hier één van de eerste dagen na 
de training en toen zei hij “joh, weet je dat dit 
nog het enige toernooi is waar ik het beter 
heb gedaan dan jij?” Ik antwoordde dat ik blij 
was dat hij me hiermee toch nog een extra 

uitdaging gaf deze week. Dat zit toch ergens in 
mijn achterhoofd en nu staan we in ieder geval 
quitte, met allebei een finaleplek.'

leuk detail is dat jij het nu dus exact tien jaar 
later tevens hebt gedaan. Maar wil je dat 
record dan ook echt nog van hem afpakken?
'Ja, natuurlijk!' 

Arme Raemon. Dit is de enige prestatie waarin 
hij jou nog evenaart...
'Ik heb al heel veel dingen van hem afgepakt. 
Aantal titels, hoogste ranking... maar ik wil alles 
afpakken, haha.' 

Qua ranking ben je hem natuurlijk al flink 
voorbijgestreefd. Je speelt hier als nummer 
vier van de wereld en bent daarmee op papier 
de grote toernooifavoriete. Merk je dat je 
populariteit daardoor ook is toegenomen?
‘Ja je merkt gewoon dat er veel vragen voor 
handtekeningen en foto’s zijn, dus het is zeker 
een stuk drukker dan andere jaren. Ik denk dat 
het alleen maar mooi is, alle support die ik krijg. 
Anderzijds geeft het ook meer druk. Je wilt het 
hier gewoon goed doen, want het is de enige 
keer dat ik in Nederland kan spelen in het jaar.’

Hoe ga je met die extra druk en aandacht om?
‘Ik probeer het zoveel mogelijk los te laten. Toch 
steeds mijn eigen ding doen, op tijd naar huis en 
mijn rust pakken. Het is heerlijk dat ik deze week 
gewoon in mijn eigen bed kan slapen en zelf 
met de auto naar het toernooi kan rijden. Dat is 
lekker ontspannend.’ 

KIKI BERTENS
JAAGT OP THUISTITEL

pLATTEgROND
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Aangespoord door het vroegere 
succes van haar coach Raemon Sluiter 
in Rosmalen, heeft Kiki Bertens haar 
eerste finale bereikt op het Brabantse 
gras. Als ze voor eigen publiek de 
titel wint, zou ze daarmee de tiende 
toernooizege uit haar carrière 
binnenslepen en een derde dit jaar. 

KOM 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 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. 

Kortom, KNLTB Plaza is dé plek voor 
tennisliefhebbers!

18 t/m 24-11-2019 • Madrid 

Davis Cup 
Finals 2019

4-daagse TeamNL fanreis 
Davis Cup Finals 2019 
Beleef samen de Davis Cup Finals in Madrid!

Sunweb aanbod inclusief:

• Vlucht vanaf Amsterdam Airport Schiphol

• Hotelovernachtingen en ontbijt

•  Transfers vliegveld en stadion

•  Wedstrijdbezoek Kazachstan - Nederland

• Wedstrijdbezoek Groot-Brittannië - Nederland

sunwebsportsevents.nl/tennis
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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

'IK WIL ALLE 
RECORDS 

VAN RAEMON 
AFPAKKEN' 



WIE pAKT DE WINST?

Het duo Inglot/Krajicek pakte de grotere schaal door 
Koolhof/Daniell in de herendubbelfinale te verslaan

Huwelijksaanzoek? Nee! De coach maakt een Insta-foto voor Bibiane SchoofsAdrian Mannarino Borna Coric Het Nederlandse koppel Kerkhove/Schoofs in actie

 Schitterend Gassan!Bj de pakken neerzitten noemen ze dat
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Tussen de wedstrijden door genieten op het terras

Richard Gasquet Jordan Thompson



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

Gefeliciteerd met je finaleplaats!
‘Ik ben extatisch! Het is zo fijn om op gras te 
spelen. Ik heb er altijd al van gehouden. Het is 
een fantastische week geweest en ik denk dat 
ik inmiddels wel de meeste graspartijen van alle 
speelsters in de benen heb. De ondergrond past 
heel goed bij mijn spel. Mijn slagen zijn lekker 
vlak en ik heb een goede return, die me helpt 
tegen speelsters met een sterke opslag.'

Je hebt in 2013 gespeeld tegen de 'oude' 
Bertens en dit jaar tegen wereldtopper Bertens. 
Hoe is het om tegenover haar te staan?
'Beide Kiki's zijn geweldig, haha. Ik heb in de drie 
eerdere duels nooit succes tegen haar gehad. 
Het zal een moeilijk gevecht worden. Ik moet 
mijn kenmerkende aanvallende tennis laten zien 
en een hoog niveau halen om kans te maken.'

Wat maakt Kiki bijzonder?
'Ten eerste staat ze er op elk punt, wat 
kenmerkend is voor wereldtoppers. Maar bij 
Kiki is het echt iets speciaals. Natuurlijk heeft 
ze ook sterke groundstrokes en een ijzersterke 
opslag. Met haar backhand kan ze bovendien 
mooi variëren, met slice en dropshots. Ze is een 
allround speelster, die veel in haar mars heeft en 
eigenlijk alles kan.'

Je bent erg actief en creatief op social media. 
Waar komt die passie vandaan?
'Ik heb het altijd leuk gevonden om creatief bezig 
te zijn, te schrijven en mezelf uit te drukken. 
Social media geeft mij een ideaal platform om me 
vrij uit te leven. Ik vind het leuk om het over eten 
te hebben en vreemde dingen die ik tegenkom 
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KIKI BERTENS VS ALISON RISKE 
Kiki krijgt in de finale vandaag te maken met een gevaarlijke 
tegenstandster. Riske is één van de beste grasspeelsters die 
er is, dus het verbaast me niet dat ze zoveel goede resultaten 
heeft. Ze slaat vlak en houdt van lage raakpunten. Kiki kan 
wel met haar backhand slice Riske naar het net lokken, waar 
de Amerikaanse zich minder prettig voelt. Ik verwacht hele 
goede rally’s. Doorslaggevend zal denk ik de betere service van 
Kiki zijn. De 3-0 voorsprong voor Kiki in de head to head is iets 
wat ongetwijfeld in het hoofd zal zitten van beide speelsters, 
maar vooral bij Riske. Daar vertelt ze zelf ook meer over in haar 
interview in dit Daily News. 
Mijn voorspelling: Winst Bertens in twee sets

MANNEN
De situatie bij de mannen is op dit moment nog behoorlijk 
onvoorspelbaar. Maar op basis van de huidige stand van 
zaken, vermoed ik dat Borna Coric en Jordan Thompson naar 
de finale gaan. Mannarino zal waarschijnlijk slecht hebben 
geslapen na zijn twee gemiste matchpoints, al staat hij wel een 
minibreak voor in de beslissende tiebreak tegen zijn Kroatische 
tegenstander. Maar als we dus een finale krijgen tussen Coric en 
Thompson, dan verwacht ik dat Thompson met de titel aan de 
haal gaat in zijn eerste ATP-finale. Dit omdat de Australiër in een 
enorme winning flow zit vanwege zijn geweldige overwinningen 
op Alex de Minaur en titelverdediger Richard Gasquet. 
Mijn voorspelling: Winst Thompson 
op coric in twee sets

ALISON RISKE 
GEVAAR OP GRAS
Sommige tennissers hebben veel tijd nodig om te wennen 
aan het gras onder de voeten. Voor Alison Riske is niets 
minder waar. De 28-jarige Amerikaanse won vorige week al 
een toernooi en mikt vandaag opnieuw op een hoofdprijs. 

Michaëlla Krajicek 
analyseert de 
finaledag en 
voorspelt de 
winnaars.

Björn Borg 3-pack  

 MATcH OF THE DAy

op de tour in verschillende landen. Bijvoorbeeld 
dat er in Europa nauwelijks douchegordijnen zijn, 
zoals in de Verenigde Staten. In hotels heb ik bijna 
altijd een half open douche, haha.'

toch vind je de tijd in europa de mooiste van 
het jaar...
'100 procent! Ik heb nog nooit een slechte 
ervaring gehad in Europa. Het is zo verfrissend 
hier. Mensen zijn er laid back en relaxed. Ik 
kan tijdens toernooien in Europa veel meer 
genieten, omdat iedereen zo blij en vriendelijk is 
en gemakkelijk in de omgang. Deze week zaten 
de tribunes elke dag volgepakt. Het is erg gaaf 
om te zien dat men zoveel prioriteit geeft aan 
het genieten van het leven. Dat is fantastisch 
voor de sport en het zou leuk zijn als andere 
plekken dit meer zouden hebben.'

is het hier beter dan in de verenigde staten?
'Dat is mijn thuis en dat zal nooit veranderen. 
Tegelijkertijd zou ik ook zo kunnen verhuizen 
naar Nederland of een ander Europees land en 
even tevreden zijn.'

Is er iets waar je teveel geld aan uitgeeft?
‘Dat moet je aan mijn verloofde vragen! Maar 
ik hou van het speuren naar vintage kleding en 
antiek.'

Wie is je persoonlijke held?
'Monica Seles. Zij heeft zoveel tegenslagen te 
verduren gehad en is een knokker gebleken. 
Daarom heb ik heel veel respect voor haar. Ik 
heb haar heel kort een keer gesproken en ze was 
ontzettend vriendelijk en open.'

Drie boxers van Björn Borg in een voordeelpack. Deze 
boxers van Björn Borg in hoog kwalitatief stretch katoen 
worden gekenmerkt door het innovatieve Björn Borg 
design en de perfecte pasvorm. Zoals alle onder-
goed van Björn Borg staan deze boxers garant 
voor een optimaal en langdurig draagcomfort.

Verkrijgbaar in de stand van TennisDirect.

ALLÉÉN 20 T/M 30 JUNI • autotron ‘s-hertogenbosch

BOEK NU DE LAATSTE KAARTEN!

AiC_Adv_112x83.indd   1 06-06-19   18:08

Van 

€ 39,95

voor 

€ 22,50

'KIKI HEEFT VEEL IN 
HAAR MARS EN KAN 

EIGENLIJK ALLES'
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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 
 BeRtenS  6-4  6-4

 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
 riSke  6-4  3-6  7-6(5)

 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

 ingloT / kraJicek  6-4  4-6  10-4
 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

 kerkHoVe / ScHooFS  6-1   6-4
 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

petje af voor 
deze dames


