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Loting Ricoh Open
De loting van het hoofdtoernooi van het Ricoh Open is zaterdag 10 juni om 15:00 uur. Vanaf dat
moment weten de deelnemers wie hun tegenstander in de openingsronde wordt. Nog dezelfde dag
zal het complete speelschema van het hoofdtoernooi, dat op maandag 12 juni van start gaat,
worden bekendgemaakt.
Het Ricoh Open is een gecombineerd ATP- WTA-evenement. Het mannentoernooi werd vorig jaar
gewonnen door de Fransman Nicolas Mahut. Het was zijn derde titel op het Brabantse gras. Het
vrouwentoernooi was voor de tweede keer een prooi voor CoCo Vandeweghe uit de Verenigde
Staten.
Beide topspelers komen terug naar Brabant om hun titel te verdedigen en zullen hevige concurrentie
krijgen van topspelers als Marin Cilic, Juan Martin del Potro, Alexander Zverev, Agnieszka
Radwanska, Kristina Mladenovic en onze eigen Kiki Bertens.
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De hoogst genoteerde speler bij de mannen is dit jaar Cilic. De huidige nummer acht van de wereld
speelt vandaag in de kwartfinale tegen de Zwitser Stan Wawrinka.
Ook in het vrouwenschema zal een lid van de mondiale top10 terugkomen. De Poolse Agnieszka
Radwanska wist op Roland Garros de derde ronde te bereiken.

Als VIP gast bij het mooiste grastennistornooi van Nederland en België
Wilt u informeel netwerken of met vrienden genieten van een dagje tennis met een lekker
hapje en drankje?
Boek een VIP arrangement voor het Ricoh Open dat vanaf maandag 12 juni start op het
Autotron in Rosmalen.
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VIP Box seats
Bekijk de mooiste tenniswedstrijden vanaf een uw gereserveerde VIP Box seats gelegen aan het
centre court.
Toegang tot de VIP Business Lounge
Inclusief catering: Alle drankjes, lunch en diverse hapjes gedurende de gehele dag
Per 2 VIP Box seats, 1 VIP parkeerkaart
Maandag t/m woensdag € 125,Donderdag t/m zondag € 150,Prijzen zijn per persoon per dag exclusief BTW

Skylounge seats
Combineer toptennis met business en service in de Skylounge. In de gezamenlijke skybox kunt u
onder het genot van een drankje bijpraten over de economie, de vakantie en natuurlijk het toptennis
dat perfect vanuit de lounge te volgen is. Bovendien beschikt de Skylounge over een terras waar u in
alle rust van de tenniswedstrijden kunt genieten.
Gezamenlijke Skybox bovenin het stadion
Toegang tot de VIP Business Lounge
Inclusief catering: Alle drankjes, lunch en diverse hapjes gedurende de gehele dag
Per 2 Skylounge seats, 1 VIP parkeerkaart
Maandag t/m woensdag € 165,Donderdag t/m zondag € 195,Prijzen zijn per persoon per dag exclusief BTW

Tennis maakt kennis met watersport
Tijdens het Ricoh Open bieden Biesbosch Adventures en Menken Maritiem u als sponsor een
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Sloepen Tour aan op de plas van het Autotron te Rosmalen.
U neemt met uw gasten plaats in een luxe sloep die door een kapitein gevaren wordt. (lees meer)
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