
DAILY NEWS

Van voor naar achter, van links naar rechts. 
Op elk van de zes wedstrijdbanen is toptennis 
te zien. Toch maar even bij het begin 
beginnen… Na een inhaalronde van het 
kwalificatietoernooi op de buitenbanen om 
10.00 uur, is de eer aan Suzan Lamens (22) om 
haar toernooidebuut te maken op het centre 
court. Om 11.00 uur neemt ze het op tegen 
Anna Kalinskaya. 

De tweede partij op de hoofdbaan is voor 
Sabalenka, die op pagina 6 uitgebreid aan 
het woord komt. De nummer één van de 
plaatsingslijst is al jaren een vaste kracht in de 
bovenste regionen van de wereldranglijst en 
behoort bij elk toernooi dat ze speelt tot de 
topfavorieten. 

Naar een dergelijke status is ook Griekspoor 
op jacht. De campagne van de charismatische 
Haarlemmer start tegen voormalig nummer 
43 van de wereld Aljaz Bedene. Voor de 
nummer twee van Nederland wordt het zijn 
tweede optreden op het Brabantse gras. Zoals 

Yes! Libéma Open gaat weer van start. Een mooi speelschema op de 
openingsdag is dan ook toepasselijk. Eerste reekshoofd Aryna Sabalenka en 
‘onze’ Tallon Griekspoor verschijnen op het centre court. Andere trekpleisters, 
onder wie Botic van de Zandschulp en Belinda Bencic, zijn eveneens te 
bewonderen bij de aftrap van het gecombineerde ATP/WTA-toernooi. 

Griekspoor zelf zegt op pagina 2, gaat hij de 
uitdaging met een glimlach tegemoet. 

De slotpartij op het centre court is tevens de 
Match of the Day. Jesper de Jong (22) neemt 
het daarin op tegen de één jaar jongere 
Jenson Brooksby, die met zijn bijzondere 
techniek en creatieve spelopvatting al menig 
wereldtopper tot waanzin heeft gedreven. 

Neem zeker ook een kijkje op baan 1, waar 
vanaf 11.00 uur dropshot-koning Hugo 
Gaston tegen de ijzersterke Zuid-Koreaan 
Soonwoo Kwon speelt. In het dubbelspel 
kan een grote cirkel gezet worden om het 
treffen van Botic van de Zandschulp en 
Mackenzie McDonald tegen de Amerikaanse 
tennissterren Taylor Fritz en Tommy Paul,  
niet voor 12.30 uur op baan 2.

In het vrouwendubbelspel zijn topseeds Veronika 
Kudermetova en Elise Mertens ingepland op 
baan 3, terwijl de Zwitserse ster Belinda Bencic 
met partner Anhelina Kalinina op baan 4 speelt. 

CENTRE COURT
AANVANG 11.00 UUR
Anna Kalinskaya - Suzan Lamens (WC)

Niet voor 12.30 uur
Aryna Sabalenka - Kateryna Baindl
Niet voor 14.30 uur
Tallon Griekspoor - Aljaz Bedene
Jenson Brooksby (8) - Jesper de Jong (WC) 

BAAN 1 | AANVANG 10.00 UUR
Kwalificatie Olivia Gadecki - Linda Fruhvirtova
Niet voor 11.00 uur
Hugo Gaston - Soonwoo Kwon 
Dominik Koepfer - Kamil Majchrzak
Ann Li - Liudmila Samsonova (5)
Vitalia Diatchenko - Shelby Rogers

BAAN 2 | AANVANG 10.00 UUR
Kwalificatie Sam Querrey - Pierre-Hugues Herbert
Kwalificatie Gilles Simon - Julian Lenz
Niet voor 12.30 uur
McDonald/Van de Zandschulp - Fritz/Paul

BAAN 3 | AANVANG 10.00 UUR
Kwalificatie Susan Bandecchi - Jamie Loeb
Niet voor 11.00 uur
Ekaterina Alexandrova (7) - Dayana Yastremska
Kudermetova/Mertens (1) - Lohoff/ Voracova
Haverlag/Lamens (WC) - Christian/Olmos (3)

BAAN 5 | AANVANG 10.00 UUR
Kwalificatie Catherine McNally - Valentini 
Grammatikopoulou
Kwalificatie Storm Sanders - Yanina Wickmayer
Hozumi/Ninomiya (4) - Bencic/ Kalinina

BAAN 6 | AANVANG 10.00 UUR
Kwalificatie Andreas Seppi - Gijs Brouwer
Kwalificatie Matthew Ebden - Zizou Bergs

DAGPROGRAMMA  

PUIK
PINKSTERPROGRAMMA

PRESENTED BY
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Tijdens droge perioden tussen de buien 
door is het overwegend bewolkt en breekt 
de zon heel even door.
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Het heeft even geduurd, maar welkom terug!
'Ja, het is lang geleden dat ik hier speelde. In 2017, toen verloor ik 
van Vasek Pospisil. Het jaar daarna zou ik ook meedoen, maar toen 
scheurde ik een dag voor het toernooi mijn bovenbeenspier af in de 
training. Ik had anders tegen Stefanos Tsitsipas gespeeld.'

Als iemand die ervan houdt om voor eigen publiek te spelen zal  
je dolblij zijn dat Libéma Open dit jaar terug is…
'Heel blij. In Nederland spelen kan maar een paar keer per jaar. Ik 
kijk zeker uit naar een mooie week in Rosmalen. Gras blijft een leuke 
uitdaging voor me.'

Welke onderdelen van je spel moeten goed werken om succes  
te hebben op deze ondergrond?
'Je moet redelijk serveren en heel goed aanpassen. Ik heb tijdens het 
grasseizoen veel plezier op de baan. Dat hoop ik zo te houden en 
niet gefrustreerd te raken door de onvoorspelbaarheid van de stuit. 
De manier waarop je moet bewegen is heel specifiek. De eerste twee 
dagen op de trainingsbaan heb ik zo’n spierpijn aan mijn kont gehad. 
Dat had ik in lange tijd niet zo gevoeld, haha!’

Welke kwaliteit van een andere tennisser zou je graag overnemen?
'Als je ziet hoe snel Botic (van de Zandschulp, red.) over de baan 
beweegt, hoe makkelijk hij ballen haalt, het spelletje leest en weet 
te verdedigen... Het is toch wel lekker als je dat hebt. Het is ook mooi 
om te zien dat Tim van Rijthoven, Jesper de Jong en Gijs Brouwer hun 
potten beginnen te winnen. Hoe meer van onze jongens het goed 

TALLON GRIEKSPOOR
MET EEN GLIMLACH HET GRAS OP

INTERVIEW

‘GRAS BLIJFT EEN 
LEUKE UITDAGING 

VOOR ME’

IMAGES COURT ESY OF GE T T Y IMAGES

PREMIER PARTNER PLATINUM PARTNER

FOLLOW THE TOUR

ATPTOUR.COM

@ATPTour THIS IS 
TENNIS

THIS IS EVERY SURFACE, 
EVERY SHOT        

EVERY EMOTION

C A R L O S  A L C A R A Z

I N T E S A  S A N P A O L O  N E X T  G E N  A T P  F I N A L S 

Het is de tweede keer dat Tallon Griekspoor meedoet 
in Rosmalen en de 25-jarige Haarlemmer is van plan 
‘met goede moed en positieve energie’ het grasseizoen 
af te trappen voor eigen publiek. Aanpassen en plezier 
maken, ook met zijn bijzondere dubbelpartner, is het 
recept deze week.

doen, hoe beter. Je hebt elkaar nodig en je kan je aan elkaar optrekken. 
Ik heb ook altijd gezegd dat als Botic het kan, ik het ook kan. En hij zegt 
dat ook andersom. Dat zullen die andere jongens nu ook denken.'

Libéma Open is een gecombineerd ATP/WTA-toernooi, dus aan jou 
de vraag welke speler bij de vrouwen de fans in de gaten moeten 
houden…
'Aryna Sabalenka spreekt voor zich, maar ik ben erg onder de indruk 
van Liudmila Samsonova. Haar ken ik nog vanuit de jeugd. Zij is enorm 
vooruit gegaan en staat nu in de top30. Natuurlijk is het ook leuk om 
Suzan Lamens erbij te hebben.’

Je gaat dubbelen met niemand minder dan Daniil Medvedev.  
Hoe is dat tot stand gekomen?
'Hij berichtte me of ik met hem wilde spelen. Ik had eigenlijk een 
wildcard-aanvraag met iemand anders, maar als Medvedev je 
vraagt, dan moet je daar op ingaan. Niet eens om het toernooi te 
winnen samen, maar gewoon om met hem op de baan te staan. Het 
is iets heel moois om met de huidige nummer twee van de wereld 
(aanstaande nummer één, red.) te kunnen spelen.'

Wat verwacht je van de samenwerking?
'Ik stelde voor om service-volley te gaan spelen en daarvan zei hij 
meteen "nou, dat doe ik niet". Zo begon het al. Daar gaan we, haha. Ik 
ben vooral benieuwd naar hoe hij in een wedstrijd staat en wat voor 
dingen hij zegt of denkt. Ik denk dat het heel interessant kan zijn.'
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PLATTEGROND

De drukkerij met een 
koninklijke service

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.

LET’S GO TO THE BEACH!

Hou je van uitdaging en wil je 
tennissen in een fantastische setting, 
met zomerse temperaturen én met  
je blote voeten in het zand? 

Dan is beachtennis echt wat voor jou! 
Proberen? Dat kan! Kom naar het KNLTB Plaza, 
want daar liggen twee beachvelden waar je 
onder professionele begeleiding kan komen 
duiken in het zand. Ervaar zelf hoe tof dit 
spelletje is.



FANS OF THE DAY: MIRANDA EN MARLOES
Miranda en Marloes zijn tennismaatjes op de baan en bezoeken nu ook voor het eerst samen Libéma 
Open. Ze kijken uit naar de sfeer en genieten natuurlijk van het mooie tennis dat hier te zien is.
‘Het is een hele happening om bij Libéma Open te zijn. De aankleding, het eten en drinken en 
natuurlijk de mooie wedstrijden. We houden gewoon heel erg van het kijken naar een potje tennis.’

SFEERIMPRESSIES

Namens de WTA heet ik jullie van harte welkom 
op Libéma Open. Dit tennisseizoen is wederom 
enerverend door de inzet en prestatie van de WTA-
speelsters over de hele wereld. Een breed palet aan 
speelstijlen en karakters van gevestigde namen en 
nieuwe talenten zullen jullie deze week aan het werk 
kunnen zien. 

Libéma Open zou niet mogelijk zijn zonder het 
harde werk van het professionele organisatieteam, 
sponsors, leveranciers en talloze vrijwilligers. Ik wil 
iedereen bedanken voor zijn of haar inzet voor het 
vrouwentennis. 

Ten slotte wil ik jullie als fans ook bedanken.  
Door jullie support is de WTA Tour de belangrijkste 
sportcompetitie voor vrouwen in de wereld. 
Ik hoop dat jullie genieten van al het toptennis  
tijdens Libéma Open.

Sportieve groeten,

Steve Simon
WTA Chairman/CEO

Steve Simon, WTA Chairman/CEO.

Beste tennisfans,

KOM OVERNACHTEN BIJ BEEKSE BERGEN
Overnacht op het Safari Resort in een luxe Lodge met uitzicht op de wilde dieren.
Of verblijf avontuurlijk op het Lake Resort in een prachtige bosrijke omgeving aan
het strand en het Victoriameer. Met gloednieuwe faciliteiten en accommodaties.

Waar ga jij heen?

Boek nu jouw overnachting op beeksebergen.nl

NIEUW!Glunderend op de foto met Kim Clijsters en Elise Mertens.

Richard Krajicek, Kim Clijsters, Kiki Bertens, Elise Mertens 
en Sjeng Schalken kregen een Tribute Trophy.



  WINACTIE

?

Een geslaagde kids clinic op KNLTB Plaza van Sjeng Schalken en Kim Clijsters.

Soonwoo Kwon en Robin Haase aan 
het werk op de trainingsbaan.

De puntjes worden op de i gezet door Elena Rybakina en haar coach.
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Handtekening en selfie scoren bij Richard Krajicek en Kiki Bertens.

KOM OVERNACHTEN BIJ BEEKSE BERGEN
Overnacht op het Safari Resort in een luxe Lodge met uitzicht op de wilde dieren.
Of verblijf avontuurlijk op het Lake Resort in een prachtige bosrijke omgeving aan
het strand en het Victoriameer. Met gloednieuwe faciliteiten en accommodaties.

Waar ga jij heen?

Boek nu jouw overnachting op beeksebergen.nl

NIEUW!
In samenwerking met 
Fever-Tree geven we 
dagelijks twee tickets 
weg voor de finaledag!

De gehele week vindt 
om 16.00 uur de  
Fever-Tree Perfect Serve 
Competitie plaats bij
de Fever-Tree Ultimate
Gin & Tonic Truck.
Ga jij de uitdaging aan? 

BESCHIK JIJ OVER DE 
‘PERFECTE SERVE’?



Welkom terug! Hoe gaat het?
'Goed! Ik hou van de banen hier en de sfeer 
zit er altijd goed in. Het is een prachtige 
groene plek. De natuur hier in Nederland is 
sowieso heel mooi, vind ik.’

Je deed twee keer eerder mee. Draag je nog 
herinneringen mee uit het verleden?
'Ik herinner me een wedstrijd die ik op één 
van de buitenbanen speelde tegen Marketa 
Vondrousova. Dat was een hele belangrijke 
overwinning voor me, weet ik nog.’

Wat is je vroegste herinnering aan grastennis?
'Ik weet dat nog goed zelfs. Het was een 
interessante nieuwe ervaring. Het geeft 
een ontspannen gevoel, alsof je wilt gaan 
picknicken. Het voelt zo zacht aan onder je 
voeten, dat het op het eerste gezicht een 
vreemd idee lijkt om erop te tennissen. Maar 
toen ik eenmaal begon te slaan, beviel het 
heel goed. Vooral door de lage stuit en de 
snelheid van het spel.'

Welke dingen moeten werken in je spel om 
succes te hebben op gras?
'Service, volleys, laag zitten en het hoofd koel 
houden. De stuit is soms listig, dus daar moet 
je kalm en geduldig mee om kunnen gaan.'

Wat is je voornaamste kracht en welke  
slag van een collega zou je graag over  
willen nemen?
'Mijn power is mijn sterkste punt. Maar ik zou 
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ARYNA 
SABALENKA
POWERVROUW
OP ZACHT GRAS
Ze was de afgelopen seizoenen de nummer twee van de 
wereld en heeft inmiddels tien titels bij elkaar geslagen. 
En slaan doet Aryna Sabalenka (24) het liefst hard. 
Keihard. De meervoudig halve finaliste op een Grand 
Slamtoernooi komt voor de derde keer in actie bij  
Libéma Open, waar haar vurige karakter mooi in contrast 
staat met het ‘zachte’ gras van ’s-Hertogenbosch. 

Tennis is een mentaal spelletje...
'Absoluut. Het is het moeilijkste onderdeel 
van tennis voor mij. Ik spreek regelmatig 
met een psycholoog om te begrijpen waar 
bepaalde gedragingen en reacties vandaan 
komen. Veel heeft te maken met de hoge 
verwachtingen.'

Libéma Open is een gecombineerd ATP/
WTA-toernooi, dus aan jou de vraag welke 
speler bij de mannen de fans in de gaten 
moeten houden...
'Daniil Medvedev uiteraard. Ik zou zelf zeker 
ook gaan kijken bij Karen Khachanov. Ik zie 
sowieso heel veel. Tennis staat altijd aan op 
mijn televisie, of ik het nu leuk vind of niet. 
Het is mijn leven!'

dolgraag de slice backhand van Ashleigh 
Barty toevoegen aan mijn arsenaal! Ze is nu 
toch met pensioen, dus ik kan misschien 
bellen voor wat tips, haha.'

Wat is het meest bizarre moment dat je ooit 
op een tennisbaan hebt meegemaakt?
'Het was lang geleden op een klein toernooi. Ik 
was zo woedend dat ik me omdraaide en een 
knal tegen de achterwand gaf. Maar ik had niet 
gezien dat er ook een lijnrechter stond. Toen ik 
later de beelden bekeek, was ik geschokt over 
hoe weinig het scheelde of dat ik de official in 
kwestie had geraakt. Dan was mijn loopbaan 
daar ten einde gekomen vrees ik. Het is bizar 
hoe je soms kan zijn als de emoties hoog 
oplopen. Soms heb je jezelf niet in de hand.'

for the 
passion

for the 
glory

for the 
game
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BAKERY & CAFÉ
Proef de patisserie, de lekkerste koffie variaties en ervaar het 
gastheerschap van onze barista’s. 

PROMENADE 
Alle gerechten worden bereid in één van de foodtrucks op de 
Promenade. Kies voor een portie verse frieten bij Frites on Wheels of 
bestel een Classic Burger bij Deli Sandwich. Liever iets gezonder? Dat 
kan met het aanbod van verse smoothies en salades uit de Fruit, Juice 
& More foodtruck. 

LBO CAFÉ
Ontspannen genieten in een loungestoel of juist elkaar ontmoeten 
aan tafel onder het genot van een goed glas wijn of speciaal bier 
met Bites. 

 DAGSPECIAL
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De 21-jarige Amerikaan, die op de US Open tevens een set 
met 6-1 wist te winnen van Novak Djokovic en ook Stefanos 
Tsitsipas al eens versloeg, gaat zijn in het oog springende 
spel dit jaar uitproberen op het Brabantse gras. In de laatste 
wedstrijd op het centre court is het aan de beweeglijke 
Jesper de Jong (22) om een antwoord te formuleren op de 
unieke service, flexibele backhand en het hoge tennis-IQ 
van de nieuweling. De Jong is op zijn beurt weinig ervaren, 
maar timmert de laatste tijd eveneens aan de weg en zou 
met zijn snelle spel en vastheid vanaf de baseline serieuze 
tegenstand moeten kunnen bieden.

 MATCH      DAY

Jenson Brooksby [8] 
VS

Jesper de Jong [WC]

OF 
THE

 FOOD & DRINKS

Sportief t-shirt met een modieuze 
print op het voorpand en 
perforatie op de rugzijde. Een fijn 
shirt voor elke tak van sport of 
om gewoon zo te dragen.

Sportief dames singlet met 
geperforeerde inzetten langs de 
halslijn. Deze singlet is gemaakt 
van single jersey met een voor-
pand van een dubbele laag stof.

Verkrijgbaar in de stand van Sjeng Sports.

MEXX IS BACK
Het merk maakt al jarenlang mooie 
kleding- en schoenencollecties en 
voegt daar nu ook weer een
sportcollectie aan toe. Bekijk de 
nieuwe sport en lounge collectie 
van Mexx in de stand. 

Ontvang bij aankoop
vanaf €75,- Mexx
padelballen cadeau!

15.00 UUR KIDS CLINIC OP KNLTB 
PLAZA MET DANIIL MEDVEDEV

SCOOR EEN HANDTEKENING VAN 
BOTIC VAN DE ZANDSCHULP NA 
ZIJN DUBBELPARTIJ IN DE STAND 
VAN THE INDIAN MAHARADJA!

Wat Libéma Open sterren Felix Auger-Aliassime, 
Taylor Fritz, Karen Khachanov en Botic van de 
Zandschulp gemeen hebben? Dat ze allen onlangs 
zijn geklopt door Jenson Brooksby. 
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 1 DANIIL MEDVEDEV
 1 DANIIL MEDVEDEV

 BYE

 JAMES DUCKWORTH  AUS

 Q QUALIFIER

 ILYA IVASHKA

 MACKENZIE MCDONALD VS

 RUUSUVUORI, EMIL FIN

 6 BOTIC VAN DE ZANDSCHULP NED

 4 ALEX DE MINAUR AUS
 4 ALEX DE MINAUR AUS

 BYE

 ADRIAN MANNARINO FRA

 Q QUALIFIER

 Q QUALIFIER
 

 WC ROBIN HAASE NED

 BRANDON NAKASHIMA VS
 

 7 TOMMY PAUL VS

 8 JENSON BROOKSBY VS

 WC JESPER DE JONG NED

 HUGO GASTON FRA

 SOONWOO KWON KOR

 Q QUALIFIER

 WC TIM VAN RIJTHOVEN NED

 BYE
 3 TAYLOR FRITZ VS

 3 TAYLOR FRITZ VS

 5 KAREN KHACHANOV
 

 ALEJANDRO TABILO CHI

 DOMINIK KOEPFER DUI
 

 KAMIL MAJCHRZAK POL

 TALLON GRIEKSPOOR NED
 

 PR ALJAZ BEDENE SLO

 BYE
 2 FELIX AUGER-ALIASSIME CAN

 2 FELIX AUGER-ALIASSIME CAN

 1 ARYNA SABALENKA

 SR KATERYNA BAINDL OEK

 WC ARIANNE HARTONO NED
 

 Q QUALIFIER

 ALISON VAN UYTVANCK BEL
 

 TAMARA KORPATSCH DUI

 Q QUALIFIER

 8 ELISE MERTENS BEL

 3 ELENA RYBAKINA KAZ

 Q QUALIFIER

 VITALIA DIATCHENKO

 SHELBY ROGERS VS

 SR KIRSTEN FLIPKENS BEL
 

 Q QUALIFIER

 ANN LI VS

 5 LIUDMILA SAMSONOVA

 7 EKATERINA ALEXANDROVA

 DAYANA YASTREMSKA OEK

 ANHELINA KALININA OEK

 Q QUALIFIER

 DARIA SAVILLE AUS

 Q QUALIFIER

 HARMONY TAN FRA

 4 TAMARA ZIDANSEK SLO

 6 VERONIKA KUDERMETOVA
 

 WC LEOLIA JEANJEAN FRA

 ANNA BLINKOVA
 

 GREET MINNEN BEL

 ANNA KALINSKAYA
 

 WC SUZAN LAMENS NED

 MADISON BRENGLE VS

 2 BELINDA BENCIC ZWI

 1 VERONIKA KUDERMETOVA / ELISE MERTENS BEL

 

  JULIA LOHOFF DUI / RENATA VORACOVA TSJ

 

  KATARZYNA PITER POL / KIMBERLEY ZIMMERMANN BEL

 

  TEREZA MIHALIKOVA SWK / GREET MINNEN BEL

 

 4 ERI HOZUMI JAP /  MAKOTO NINOMIYA JAP

 BELINDA BENCIC ZWI / ANHELINA KALININA OEK

 

  KIRSTEN FLIPKENS BEL / ALISON VAN UYTVANCK BEL

 

  ALEXA GUARACHI CHI / SHELBY ROGERS VS

 

  ELENA RYBAKINA KAZ / LIUDMILA SAMSONOVA

 

  ELLEN PEREZ AUS / TAMARA ZIDANSEK SLO

 

 WC ISABELLE HAVERLAG NED / SUZAN LAMENS  NED

 

 3 KAITLYN CHRISTIAN VS / GIULIANA OLMOS MEX

 

 SR PAULA KANIA-CHODUN POL / ELIXANE LECHEMIA FRA

 

  ANNA KALINSKAYA  / CATHERINE MCNALLY VS

 

 WC LESLEY PATTINAMA KERKHOVE NED / YANINA WICKMAYER BEL

 

 2 DESIRAE KRAWCZYK VS / DEMI SCHUURS NED

DUBBELSPEL MANNEN DUBBELSPEL VROUWEN

ENKELSPEL MANNEN ENKELSPEL VROUWEN

 1 PIERRE-HUGUES HERBERT FRA / NICOLAS MAHUT FRA

 

 ILYA IVASHKA  / SOONWOO KWON KOR

 

 SANDER GILLE BEL / JORAN VLIEGEN BEL

 

 RAVEN KLAASEN ZAF / MARCELO MELO BRA

 

 4 MATTHEW EBDEN  AUS / MAX PURCELL AUS

 

 ALEX DE MINAUR AUS / LUKE SAVILLE AUS

 

 HUGO NYS MON / EDOUARD ROGER-VASSELIN FRA

 

 WC JESPER DE JONG NED / BART STEVENS NED

 

 ROBIN HAASE NED  / MATWE MIDDELKOOP NED

 

 WC TALLON GRIEKSPOOR NED / DANIIL MEDVEDEV

 

 ROMAN JEBAVY TSJ / DENYS MOLCHANOV OEK

 

 3 MARCELO AREVALO SLV / JEAN-JULIEN ROJER NED

 MACKENZIE MCDONALD VS / BOTIC VAN DE ZANDSCHULP NED

 TAYLOR FRITZ VS / TOMMY PAUL VS

 PR JULIO PERALTA CHI / DAVID VEGA HERNANDEZ SPA

 

 2 WESLEY KOOLHOF NED  / NEAL SKUPSKI GBR


