
18-26 juni 2016

Weekprogramma



De zomer begint weer 
goed met Breda Future+
De negende editie van Breda Future+ wordt gehouden van 18 t/m 26 juni! 

Het belooft ook dit jaar weer een topweek te worden. Vol tennisspektakel 

verzorgd door de tennisprofs uit meer dan 30 landen. En de vele side-

events maken dit grootse evenement extra gezellig en compleet. We zien 

u graag verschijnen op het tennispark van BLTV aan de Ruitersboslaan. 

Entree is alle dagen gratis!

Ontdek debeste Futureter wereld!



We serveren het volgende programma:

ZATERDAG 18 JUNI

KWALIFICATIE TOERNOOI @BREDA FUTURE+

 Start kwalificaties Dames en Heren
 Selectie ballenkids

ZONDAG 19 JUNI

KWALIFICATIE TOERNOOI @BREDA FUTURE+

 Tweede ronde kwalificaties Dames en Heren
 15.00 uur Loting hoofdtoernooi

MAANDAG 20 JUNI

GET INTO ACTION @BREDA FUTURE+

 Start hoofdtoernooi Dames en Heren enkelspel
 Laatste ronde kwalificaties Dames en Heren

We zorgen voor een goede warming-up aan het begin van de 
week. In samenwerking met een paar sportieve partners gaan 
we een actief programma invullen. 

DINSDAG 21 JUNI

‘DE ONDERNEMER’ @BREDA FUTURE+

 Start hoofdtoernooi dubbelspel Dames en Heren
 Eerste ronde hoofdtoernooi enkelspel Dames en Heren

Dinsdag is het de dag van De Ondernemer bij Breda Future+. 
Zakelijk Breda ontmoet elkaar tijdens de speciale netwerkbijeen-
komst, inclusief inhoudelijk programma. Onze zeer gewaardeerde 
sponsoren van Breda Future+ en de leden van netwerkclub 
De Maatschappij zullen hierbij aanwezig zijn. U wordt vanaf 
17.00 uur ontvangen op het VIP-terras onder het genot van een 
drankje en toptennis op het Center Court. Daarna verplaatsen 
we ons naar het restaurant voor een mooi 3-gangen walking diner. 
Wilt u ook deelnemen? Prijs € 90,- inclusief BTW. Meld u dan nu 
aan via onze website.

WOENSDAG 22 JUNI

‘DECATHLON’ KIDS & TEENSDAY
@BREDAFUTURE+

 Wedstrijden hoofdtoernooi Dames en Heren, 
 enkel- en dubbelspel

Het wordt geheid weer een dolle boel op woensdag. We ver wachten 
zo maar weer 700 kinderen op het park. Ook voor de tieners is er dit 
jaar een leuk programma bedacht waarbij een ieders balvaardig-
heid aan bod komt. Alle kids & teens kunnen de hele middag vanaf 
13.00 uur vrij deelnemen.

 

http://www.bredafuture.nl/nl/events/de-ondernemer/
http://www.bredafuture.nl/nl/events/de-ondernemer/


Houd ook bredafuture.nl in de gaten

voor aanvullende up-to-date informatie

en volg ons via Facebook.

CU @bredafuture+ !

DONDERDAG 23 JUNI

LADIESDAY @BREDA FUTURE+

 Wedstrijden hoofdtoernooi Dames en Heren, 
 enkel- en dubbelspel

Traditiegetrouw is het op donderdag Ladiesday bij Breda Future+. 
Dit jaar met een Caribbean Nights tintje. Dus kom samen met 
je vriendinnen en geniet van een zomerse dag. Tijdens de lunch 
serveren we een Ladiesday Special. In de loop van de middag 
kun je genieten van een high tea. En mocht het qua outfit niet 
helemaal lukken, dan kun je je vanaf 17.00 uur in het promodorp 
laten inspireren door onder andere New Day bags en Hairs Ahead. 
En de DJ van House of DJ’s zorgt voor een heerlijk Caribbean 
Nights sfeertje. Uiteraard staat er toptennis op het programma, 
maar gezellig een hapje en een drankje bij de Corona Hotspot 
kan natuurlijk ook. Het restaurant serveert ’s avonds een speciaal 
Ladiesday Menu. Reserveer nu alvast een tafel. Het belooft druk
te worden.

VRIJDAG 24 JUNI

‘VAN LANSCHOT’ SPORTCAFÉ @BREDAFUTURE+

 Halve finales dubbelspel Dames en Heren
 Kwartfinales enkelspel Dames en Heren
 Dubbel Fun toernooi (voor competitiespelers 

 uit Brede e.o.)

Kom vrijdag namiddag tussen 17.00 en 19.00 uur met je compe-
titieteam, je collega’s en/of je (sport)vrienden naar het Van 
Lanschot Sportcafé! Ontmoet elkaar bij de Corona hotspot en 
geniet van de sfeer, de drankjes en hapjes. En uiteraard van 
toptennis. Wil je zeker zijn van een goede plek? Reserveer dan 
nu een statafel voor 8 personen dichtbij het Center Court. 

 

ZATERDAG 25 JUNI

CELEBRATE GIVING @BREDA FUTURE+

 Finales dubbelspel Dames en Heren
 Halve finales enkelspel Dames en Heren
 Tennisplaza
 Fonds Gehandicaptensport Charity dinner

Terug van weggeweest, het Charity dinner! Dit jaar staat de 
zaterdagavond in het teken van ‘Celebrate Giving’ ten bate van 
het Fonds Gehandicaptensport. We zijn erg blij met dit prachtige, 
sport gerelateerde goede doel. O.a. ambassadrice Bibian Mentel is 
bij het diner aanwezig om haar inspirerende verhaal te vertellen. 
Reservering á € 125,- excl. btw per stoel.

ZONDAG 26 JUNI

FINALES ENKELSPEL @BREDA FUTURE+

 9.00 uur KNLTB Tenniskids World Tour (voor kinderen  
 die deelnemen aan de rode competitie)
 12.00 uur Sunday Brunch
 13.00 uur Finale Dames enkelspel
 15.00 uur Finale Heren enkelspel

Onze trouwe BFF’s (Breda Future Friends) worden zondagochtend 
tijdens de brunch voorafgaand aan de finales even extra in het 
zonnetje gezet. Om vervolgens gezamenlijk rond het Center Court 
plaats te nemen en te genieten van de laatste wedstrijden van 
ons toernooi: de finales in het enkelspel! Hiermee hopen we een 
wederom prachtige week zinderend af te kunnen sluiten. Neem 
plaats op onze tribunes en maak live mee welke dame en heer 
Breda Future+ in 2016 wint!

http://www.bredafuture.nl
https://www.facebook.com/bredafuture
http://www.bredafuture.nl/nl/events/ladiesday/
http://www.bredafuture.nl/nl/events/breda-future-caf-e/
http://www.bredafuture.nl/nl/events/celebrate-giving/


Houd ook bredafuture.nl in de gaten

voor aanvullende up-to-date informatie

en volg ons via Facebook.

CU @bredafuture+ !

http://www.bredafuture.nl
https://www.facebook.com/bredafuture

