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Om het publiek op te warmen werden twee 
professionals gevraagd die daar ervaring mee hebben: 
Pieter Berckmans en Fernando Paras. Deze week 
leerden ze allebei de zoete smaak van populariteit 
kennen. Na glorieuze overwinningen moesten ze 
uiteindelijk elkaar partij geven. Deze twee doortrapte 
lefties haalden op de center court hun beste niveau. 
Hun namen glinsterden in geel fluo door de zomerzon 
op het elektronisch scorebord. Tactisch moesten ze 
zich aanpassen omdat ze beiden gewoon zijn om 
tegen rechtshandigen te spelen. Fernando speelt niet 
hard maar precies en beheerst, Pieter sloeg toe waar 
hij kon maar was net dat tikkeltje ongeduldiger. Het 
publiek zag Fernando winnen en was meteen klaar 
voor een volle programma dat eraan kwam.

Rebecca Van Orshaegen mocht de spits afbijten 
tegen de amper 15-jarige Juliette Bovy die toch al 
nummer 30 van België staat. Rebecca was doorlopend 
de betere speler en haalde de mooiste punten binnen. 
Ze kwam twee keer 3/1 voor in beide sets maar 
toonde teveel respect aan het einde van elke set. Net 
even inhouden en afwachten, en Bovy sloeg toe. Een 
echte gave voor een jonge speler.

We zagen deze week al een aantal opmerkelijke duo’s. 
Zo spelen de broers Nees een opgemerkte rol in het 

tornooi, net zoals 
de zusjes Biot en 
de zussen Maes en 
Nabiyeva. 

Elisabeth, de 
jongere zus van 
Katleen, gaat door 
in dames 3 na een 
sauna-wedstr i jd 

in de ballon op het heetste moment van de dag 
tegen Evy Gheysens. 

Nu was het de beurt aan een ander duo, een 
koppel dat naast elkaar speelde op banen 2 en 3. 

Judith Teirlinck speelde een stevige partij tegen Eline 
Duthoit en zag aan haar zijde Mathieu Pauwels soms 
rustig wandelend, soms wild om zich heen slaand 
wanneer een vijandig dier hem stak in volle actie. 
Mathieu wou een subtiele slice kort cross wegleggen 
toen hij werd gebeten. Hij liet zijn racket vallen en 
holde naar de bar voor ijs en peper en zout dat hij in de 
verse wonde strooide. Judith beoordeelde deze actie 
als aanstellerij die haar danig afleidde. ‘Gestoken 
door een fruitvlieg’ besloot ze. Na het incident keerde 
Mathieu toch terug en speelde beter. Als gebeten. In 
de beslissende fase van de derde set kwam Mathieu 
3/2 voor en leek de buit binnen, maar dat was zonder 
Daan Bertels gerekend die exact op dat moment 
nieuwe grinta vond en het spelbeeld nog helemaal 
omgooide na een slopende partij in volle zon. Bravo!

Na elke wedstrijd verschijnt een gemaskerd 
interventieteam op de baan. Ze sproeien, vegen, maken 
lijnen weer zichtbaar, herstellen onregelmatigheden 
in de baan en verwijderen achtergelaten afval. Deze 
betrouwbare tweevoeters kleuren mee de Horizon 
Open turquoise en zorgen mede voor de bijzondere 
sfeer. Ze zijn aanspreekbare na hun interventies en 
aanvaarden drank op het terras. 

De zorgvuldige opbouw van de HORIZON OPEN doorheen de week, maakte op donderdag al zijn beloftes 
waar: een heerlijke zomerse dag met een lange reeks aantrekkelijke wedstrijden en een ontspannen publiek. 
Een eerste echte topdag die lang in de herinnering zal blijven hangen.



Eleni Kordolaimi is op korte tijd publiekslieveling 
geworden. Haar innemende persoonlijkheid en 
positieve energie straalt af op al wie in haar buurt 
komt. Eleni moest aantreden tegen Tiffany Mylonas, 
een andere Griekse, bekend om het hogere werk. 
Eleni mepte flink in het rond en greep ballen uit het 
hoge luchtruim om Tiffany geen tijd te gunnen om 
zich te herpositioneren op de baan. Een inmiddels 
talrijke groep fans keek toe hoe Eleni won.

Lien Vynckier, een Tenzaan van het eerste uur, 
werd uitgeloot tegen Ilke Goovaerts waar zij al 
enkele keren van verloor dit seizoen, maar in haar 
eigen tornooi en in haar eigen hete bubble kreeg ze 
Ilke eindelijk klein. Lien wist de lange rally’s aan 
te houden alsof het klimaat haar niet kon deren. 
Enkele kilogram lichter en stevig rood aangelopen 
kwamen ze verslag uitbrengen op het terras over hun 
belevenissen in een warmwatertent.

De tennisfans kwamen echt aan hun trekken toen 
enkele van de favorieten in heren 1 hun eerste staaltjes 
toonden. Het krachtige en gevarieerde herentennis 
van enkele spelers uit de top-50 (van België) blijft 
altijd de toeschouwers fascineren. Vele van de 
gespeelde wedstrijden zijn waardig om in Roland 
Garros in de kwalificaties of de eerste ronde te worden 
gespeeld. Stijn Meulemans maakte indruk tegen de 

jonge Alexander Blockx (2005) door op het einde 
werkelijk geen enkele ruimte te laten voor Alexander 
om nog in de match te komen en Dennis Bogaert 
haalde weer ferm uit met stabiel en scherp spel tegen 
Gregory Vandewouwer waarbij elke bal degelijk 
wordt afgewerkt qua effect en plaatsing en waarbij 
geen makkelijke aanvalskansen worden geboden 
aan de tegenstander. Tenslotte toonde Olivier Rojas 
dat ook hij een outsider is in dit tornooi door de 
rally aan te houden tegen Karsten Wuyts en daar 
bovenop toch nu en dan verschroeiend uit te halen.

Het avondprogramma liep wat uit maar het niveau 
bleef ongezien hoog. Vele wedstrijden leverden 
spanning en omwentelingen. Zo scheen Thomas De 
Meersman met goed tennis op weg naar de volgende 
ronde tegen een wat nonchalant ogende Florian 
Cuveele die doorgaans fouten en prima punten 

afwisselt en daarom ook zeer moeilijk te bespelen is. 
Florian kwam er helemaal door in sets 2 en 3 en won 
uiteindelijk knap een topmatch in heren 2.

In heren 2 noteerden we een verrassing van 
formaat toen Tristan Winters zijn leermeester en 
superfavoriet Tommy Verlinde, het vuur aan de 
schenen legde. Toen de wedstrijd echt lang begon te 
duren, bleek Tristan de frissere van de twee. Hiermee 
ligt de hele tabel van heren 2 open en kijken we uit 
naar de verdere tocht van Tristan.

Toen de stilte van de nacht al was ingevallen, stonden 
nog enkelen hun wedstrijd af te werken. Yoren 
Rooijakkers, een recente aanwinst voor Horizon 
en Tenza,  had in de late namiddag al een driesetter 
winnend afgesloten en was ’s nachts nog druk doende 
om ook Jef Van Hoof, die een geweldig seizoen 
speelt, in te blikken. Yoren was geduldig, bouwde op 
en koos zijn momenten uit om toe te slaan. Het lukte 
overtuigend. 

Tot slot waren ook twee leerlingen van Horizon de 
baan opgestapt in dames 2. Lotte Vermeylen (2005) 
en Dorien Kappetijn (2007), amper 15 en 13 jaar 
vertegenwoordigen de hoop van Tenza voor de 
komende jaren bij de dames samen met een aantal 
andere jongeren. Dorien was zelfzeker de baan 

opgestapt. Ready 
for business. Van 
meet af aan was een 
zekere dominantie 
in lichaamstaal en 
agressie te bespeuren. 
Lotte onderging het 
geheel en probeerde 
het evenwicht te 
herstellen maar bleef 
op de beslissende 
momenten telkens 
hangen. De wil van 
Dorien bleek te sterk.

johan


