
 
 
                                                 

 

 

Jack’s Casino & Sports partner Libéma Open 

Prestigieus internationaal grastennistoernooi sluit meerjarige samenwerking  

 

Vanaf aankomende editie zal de naam van Jack’s Casino & Sports rondom de befaamde 

grasbanen van Libéma Open verschijnen. En daar stopt de samenwerking niet, als betting 

& entertainment partner gaat de kansspelaanbieder het iconische grastennistoernooi nóg 

spannender en leuker maken. 

 

Extra upgrade voor toernooi én fans  

Libéma Open en Jack's Casino & Sports vinden elkaar in entertainment. Het toernooi staat niet alleen 

bekend om het hoge tennisniveau, maar een bezoek staat garant voor een dagje uit waarin bezoekers 

in alle gemakken voorzien zijn. Met de support en expertise van Jack’s Casino & Sports kan de 

organisatie hier nóg verder in doorpakken. 

 

Partner met ambitie 

Toernooidirecteur Marcel Hunze is erg te spreken over de samenwerking: “Al decennia lang kiezen 

we met zorg partners uit om keer op keer het toernooi naar een hoger niveau te tillen. Als ik merk 

welke effort Jack’s Casino & Sports wil maken en ook echt inhoudelijk een stempel wil drukken dan 

stemt mij dat enorm positief. Direct bij de eerste editie zullen fans merken dat een bezoek aan ons 

evenement nóg leuker is geworden. Uit de meerjarige overeenkomst spreekt ook het vertrouwen om 

samen te gaan bouwen. En dat met een partij die haar hoofdkantoor op een steenworp van ons 

centre court heeft.” 

 

Logische samenwerking 

Eric Olders – CEO Jack’s Casino & Sports: “Het zal niemand verrassen dat wij volop geloven in de 

kracht van sport. De afgelopen jaren merken we volop de impact van samenwerkingen met o.a. 

Jack’s World Series of Darts Finals, Jack’s Racing Day op TT Circuit Assen, Glory en natuurlijk met 

onze ambassadeurs Rafael van der Vaart, Robert Doornbos en Jack van Gelder. Daarnaast speelt de 

tennissport een belangrijke rol in ons online aanbod van sportweddenschappen dat sinds kort 

beschikbaar is bij Jack’s Casino & Sports. Tot slot is dit een gerenommeerd evenement in een voor 

ons belangrijke omgeving. Dat we op deze manier iets terug kunnen doen voor de regio groot ’s-

Hertogenbosch vinden we  belangrijk.” 

 

Jack’s Casino & Sports 

Met haar casino’s is Jack’s al jaar en dag prominent zichtbaar in Nederland en marktleider in het 

segment private casino’s. Sinds eind november heeft het bedrijf haar aanbod uitgebreid met 

sportweddenschappen, online speelautomaten en live tafelspelen mét Nederlandstalige croupiers. 

Naast de gastvrijheid in de casino’s is het voor gasten ook mogelijk om dit online te ervaren. Neem 

vooral een kijkje op JACKS.NL, profiteer van welkomstbonussen en ontdek het zelf!  

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over het partnership kunt u contact opnemen met Darrender Jordan via 

djordan@jvh.nl. 


