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Donkere wolken dreven over, bliksemschichten 
verschenen aan de horizon, maar kozen andere 
doelwitten op onze aanwijzingen. Het publiek 
was aanwezig en genoot op corona-afstand en 
zag heerlijk tennis nu de Dames 1 en Heren 1 ook 
aanrukten. Toppers vanuit het hele land daagden 
op: delegaties van Beckhand (Julie Fauche, Helena 
Herremans, Pauline Dockx), Tessenderloo (Emma 
Vanderheyden), Diest (Bente en Maud Vandeputte), 
Forest Hills  (Grace en Alexandra Biot), Kortemark 
(April Dhelft), Kim Clijsters Academy (Fadi 
Bidan), Miel Sweerman (Hof ter Burst), Lucas Nees 
(Heiveld), … 

De donkere wolken die zich nog voor aanvang van 
de wedstrijd boven het hoofd van Nick Surmont 
samen pakten, waren al een veeg teken. Hoewel hij 
ongemerkt de omheining was binnen gedrongen 
en zich probeerde te verschuilen achter een vrij 

groot mondmasker, werd hij doorlopend herkend 
aan zijn speelstijl. Mathijs Desmet, een ranke 
verschijning, liet zich allerminst verrassen door de 
hoge beenfrequentie van Nick en stuurde hem van 
links naar rechts en uiteindelijk ook het bos in. Waar 
Nick ook zwaar ten val kwam en op het terras fier zijn 
open wonden toonde.

Judith Teirlinck speelde voor haar doen sober, 
hoewel onorthodox. Diverse slagen die normaliter 
niet in één pakket samen horen worden door Judith 
gebezigd in een ondoorzichtig groter plan dat 
velen ontgaat. Haar ex-coach, Cedric Dhaenens, 
die toevallig aanwezig was voor een andere partij, 
herinnerde zich in een flits het gemak waarmee 
hoge topspin, hoge slice en diepe drops worden 
gecombineerd met verschroeiende uithalen. Judith 
tornooit verder na 6/2 en 6/2.

Het terras ging zitten voor John Stouffs (Davis) en 
Miel Sweerman, een pupil van coach Jos Geerinck 
(Hof ter Burst). Van in het begin bleek Miel de betere 
ralleyspeler die eigenlijk zo ongeveer op elk moment 
de balwisseling kon beëindigen met een powerslag. 
Maar toch wist hij met een indrukwekkende 
voorliefde voor dubbele fouten de partij lange tijd 
spannend te houden. John was overgeleverd aan de 
fouten van Miel die net op het eind van de sets toch 
de punten scoorde: 6/4, 6/4.

Voor Laïs Dahlmann en Estelle Hargot was het de 
allereerste ervaring met een elektronische scorebord 
en een grote publieke belangstelling. Vooral Laïs had 
daar aanvankelijk last van maar van zodra ze zich 
daarboven zette, speelde Laïs prima en nam het roer 
stevig over. Ze won overtuigend de tweede set en leek 
haar inspanning te kunnen doortrekken. In de derde 
set liep ze 3/1 uit en had kansen op 4/1 toen twijfel en 
angst kleine gedachten in haar hoofd de arm gingen 
ontregelen. Haar gestroomlijnde slagen en mooie 
combinaties sputterden en enkele ongelukkige fouten 
wezen erop dat ze mentaal last had om de finale klap 
uit de delen. Estelle rook haar kans en sleepte een wel 
heel onverwachte overwinning uit de brand.

Helena Herremans en Celia Hill speelden een heel 
frisse partij, met vol geslagen shots en verantwoorde 
keuzes. Een zeer aangename partij om zien waarbij 
Celia haar geliefde forehand spin veel pit meegaf en 
makkelijk in de ralley stand hield, ook al omwille 
van haar prima backhands. Helena bleef ondanks dat 
weerwerk toch telkens net dat stukje vaster en meer 
ervaren in dit soort punten.

Nikki Bouwman won overtuigend van thuisspeler 
Sophie Tielemans. Nikki en haar vader worden 
vaker gespot op tornooien. Onlangs speelde ze nog 
tegen Dorien Kappetijn de finale van het tornooi in 
Grand Slam waar ze degelijk partij gaf aan Dorien die 
toch een maatje groter is. Nikki maakte recent veel 
vorderingen en kent ook Oona en Iben Mol waarmee 
ze samen op school zit. 

Bart Verdoodt van Tenza staat op een streng dieet 
van minimaal één tenniswedstijd per dag. Het mag 
ook meer zijn. Hier neemt hij afstand van Arnaud 
Merlin, een ex-leerling van Johan die de witte 
handdoek in de ring gooide na slopingswerken van 
Bart. 

Horizon kwam prima voor de dag met talrijke 
overwinningen in vele reeksen. In heren 2 won 
Shaun Cockaerts overtuigend van Lucas Loomans 
en moesten Sander Cauwelier en Daniel Kucirek 
een duel onder clubgenoten uitvechten waarbij 
Sander zich kon doorzetten. Lukas Tzimas had 
de ondankbare taak om zijn partij in De Kamme 
af te werken en dus niet kon genieten van de sfeer. 
Belangrijk om weten dat een deel van de wedstrijden 
in Kraainem worden gespeeld. Horizon verzorgt 
immers de lessen en trainingen in zowel De Kamme 
als in Tenza.

Het slotakkoord was voor Mathieu Pauwels, die in 
Heren 1 doorlopend beter was dan zijn opponent Jan 
Van Assche. Het gemak waarmee Mathieu de ballen 
uitstrooit over het gravel heeft veel te maken met 
esthetisch genieten. Hij opteerde voor slices van het 

betere soort en richtte zijn pijlen op de forehand van 
Jan. Wanneer de overwinning dreigde te makkelijk 
te worden organiseerde Mathieu ook enkele foutjes 
of mentale dipjes, kwestie van het publiek bij de les 
te houden. Om te kunnen eindigen met een flitsend 
netduel en een magische reflex.

johan


