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Na
een
lange
dag
kwartfinales blijven nog
amper vier spelers over
in elke reeks. De meeste
favorieten gaan naar de
halve finales, sommigen
vielen al geblesseerd uit
tijdens de opwarming en
anderen zagen hun dromen
opstijgen met een boeing
voor hun ogen, het hoge
luchtruim in. Richting
2021. De HORIZON OPEN
is een grillige dame.

Andere thuisspelers die van geen ophouden weten
zijn Lien Vynckier die geruisloos naar twee halve
finales glipte. Lien speelt nog niet erg lang tennis en
haar vorderingen zijn opmerkelijk. Ze werd in geen
tijd C15 (60 punten). Lien gaat door in dames 3 en
dames 35 open.

In heren 2 werden al geweldige duels uitgevochten deze week. Grote namen sneuvelden op het gravelveld van
eer. Nu was Tristan Winters aan de beurt. Na de veelbesproken overwinning tegen zijn eigen coach, Tommy
Verlinde, ontmoette hij Olivier Druwe die zich al liet opmerken door zware cijfers tegen al zijn tegenstanders
en hij maakte geen uitzondering voor Tristan. Olivier is voor velen een revelatie in dit tornooi. Zijn halve finale
tegen Florian Cuveele wordt een kijkstuk.

De andere halve finale in heren 2 wordt een ‘classic’.
De opgemerkte belofte Fadi Bidan, een 14 jarige
jonge man uit Libanon, heeft met linkshandige vegen
menig titelkandidaat opzij gezet. Hetzelfde gebeurde
met Thorsten Danneels, een dubbele meter die met
zeer degelijk tennis toch niet kon verhinderen dat Fadi
oplossingen vond in de meeste situaties. Opvallend
is dat Fadi op jonge leeftijd al beschikt over veel
tennis-aanvoelen.
De juiste bal op
het juiste moment.
Tegenstander in de
halve finale wordt
Lucas Nees, die
zich als tennis
gentleman heeft
gedragen
maar
toch in elke partij
bijzonder elegant
tennis bracht.
Thuisspeler Eleni Kordolaimi verzamelde alle
krachten om Vicky Van de Peer (nummer 20 van
België) partij te geven want vorige week speelden ze
een heel spannende driesetter. ‘Less is more’ besloot
Eleni achteraf want deze keer gaf ze Vicky geen
tempo en nu bleek de wedstrijd een stuk makkelijker:
6/3, 6/2.

De andere drie dames
die doorgaan in dames
1 haalden het eveneens
overtuigend hoewel de
wedstrijden zeker het
bekijken waard waren. Zo
zullen Klaartje Liebens
(21)
en
Kimberley
Zimmermann (11) elkaar
ontmoeten.
Topfavoriet
Lara Salden (10) speelt in
de halve finale tegen Eleni.

Ook Fernando Paras, Ronny voor de vrienden,
verblijft doorlopend in Tenza dezer dagen. Nu
verschalkte hij de jonge man, Alexander Otten
in heren 6 hoewel Ronny het einde voor ogen
zag toen Alexander set en 5/4 voor stond. De
benijdenswaardige rust van de man die de hoop van
een heel continent op de schouders torst (Azië), was
beangstigend. Fernando bleef lage slices richting
voetzolen van Alexander sturen wanneer die het net
opzocht. De bemoedigende woorden van Ronny voor
zijn onthutste tegenstander waren vertederend. ’I was
just lucky’, besloot hij.
Andere Tenza-grootheden die zullen aantreden in
allerlei halve finales luisteren naar de namen: Inge
Devos, Sofie De Hertog, Caroline Delmeire, Kim
en Vicky Forceville, Caroline Neetens, Stijn Van
Cutsem, Mathieu Pauwels en Daniel Kucirek.
Deze laatste lokte met zijn wedstrijd een deel van het
publiek naar baan drie waar hij Melio Jur trakteerde
op een dropshotfestival. Melio is echter bliksemsnel
en beschikt over goede handen, waarmee hij de
dropjes vakkundig weglegde, meestal kort cross.
Dat zette Daniel aan het denken. Hij probeerde
allerlei en zag de score oplopen. De eerste set had
Melio al opgetekend en hij stond nu 4/1 voor en
had een bal voor 5/1. Daniel leek uitgeteld toen hij
in het licht keek. En het zag.
‘STOP MET DROPPEN. HOU
DIE BAL BINNEN’, klonk
het. En zie, Melio voelde de
slagarm wat verkrampen, ging
ogenschijnlijk
makkelijke
ballen missen. Daniel sloop
naderbij. Enkele eindeloze
ralleys werden gespeeld. Daniel
won ze. Melio geraakte nu in
een negatieve spiraal. Daniel
won set 2 met 7/5 en de veer
brak bij Melio die de derde set
met 6/0 verloor.
johan
Familie Kucirek

De verschillende wedstrijden in heren 1 waren krakers
waarvan het publiek zichtbaar genoot. Peralta en
Rojas speelden een flitsende partij met doorlopend
ralleys op niveau. Rojas heeft een extra versnelling
op zak in zijn wedstrijden. Het klapstuk op center
court tussen Stijn Meulemans (26) en Arnaud
Destrebecq (49) werd een avondvullend programma.
Arnaud speelde vervaarlijk sterk, vond hoeken en
verrassende versnellingen waardoor Stijn werkelijk
alle zeilen moest bijzetten op cruciale momenten.
Aan het eind van de tweede set lukt het niet voor
Stijn en belandden ze in een derde set waar Arnaud
opnieuw terugkeerde van een 5/2 achterstand.
In de dames 2 raakte thuisspeler Dorien Kappetijn
niet voorbij een zeer soliede en ervaren Siri Willems
die in de wedstrijd precies wist wanneer ze wat moest
doen om de hele partij onder controle te houden.

