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In de herenreeksen 3 en 4 zijn al een aantal pittige
duels uitgevochten. In reeks 4 lijkt Jonathan
Goossens over goede papieren te beschikken en
wachten Jelle Roels en Martin
Parmentier op wat er onderaan
de tabel zal gebeuren, terwijl
reeks 3 nog zijn geheimen moet
prijsgeven. Hier hopen Tenza en
Horizon op hun ambassadeurs
Lukas Tzimas en Daniel
Kucirek (foto 7), die de laatste
weken geweldige dingen lieten
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De tabel van Heren 1 komt in een beslissende fase nu de reekshoofden in het pak zijn gegooid. Het worden
kwartfinales om duimen en vingers van af te likken. 7 spelers uit de top-50 van België zijn nog in de running.
Het wordt vooral uitkijken naar Dennis Bogaert, de lokale man en recent winnaar van het tornooi in
Panorama. Daar won hij op indrukwekkende wijze 4 wedstrijden op rij tegen soliede toppers. In de Heren 1
tabel van Tenza lijken vooral Stijn Meulemans (nr 27) en Seppe Cuypers (nr 38) goed op dreef.
In de Dames 2 heeft
Tenza zelf gezorgd voor
een aantal inschrijvingen.
Met
Lissa
Van
Quickenborne (foto 1)
en Charlotte Schurma
nn werden al twee
vertegenwoordigers van
Horizon uitgeschakeld.
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Nu wacht het mooie
duel tussen Dorien
Kappetijn (foto 2) en
Lotte
Vermeylen.
De
winnaar
zal
doorstoten naar de
kwartfinales
waar
Laïs Dahlmann (foto 3)
al geplaatst is in de
2
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bovenste helft. Zo heeft Tenza en Horizon
zeker één speler is elke tabelhelft. Het niveau
is zeer hoog en het wordt een prachtige reeks
om te winnen. De acht kwartfinalistes zijn erg
aan elkaar gewaagd en dat geeft bookmakers
een moeilijke opdracht in deze reeks. Fanny
Parmentier maakte al indruk, twee Bentes
(Moens en Vandeputte) hebben al langer
hun niveau bewezen en Celia Hill (foto 4) is
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momenteel erg op
dreef. Siri Willems
gaat altijd ver door
in tornooien en Liesl
Meeus (foto 5) heeft
haar beste niveau
nog opgespaard voor
de eindfase van het
tornooi. De vorm van
de dag en de wil om
zich nog drie keer
kort na elkaar op te
laden, zal bepalend
zijn in Dames 2.

In Dames 3 heeft
het momenteel fel
geplaagde
Park
Vilvoorde
twee
ijzers in het vuur met
Alicia Feyaerts en
Emma Sterckx die
elkaar
ontmoeten
en lijkt Katleen
Nabiyeva (foto 6)
ook een gevaarlijke
6 kandidaat.
Tenza
rekent op evergreen Lien Vynckier maar andere
underdogs kunnen zich nog in de kijker spelen.

zien. Maar ook Kaan Bilgic (foto 8) is bezig met een
opgemerkte comeback na elke rustigere jaren en
Kwinten Vandenbergen is goed op dreef.
Wie nu verschijnt op het terrein weet dat hij/zij een
goed tornooi speelde en bij de selecte groep spelers
hoort die het finaleweekend kunnen spelen, en dat is
altijd een bijzonder gevoel.
johan
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