
Emily kwam herhaaldelijk voor met diep spel 
en counterde vaak gepast. Eleni ging nog wat 
dieper door de knieën, spande het gespierde 
lijf op, gunde haar stembanden enkele Griekse 
krachttermen en nam duidelijk afstand van 
Emily in de tweede set: 7/5 6/2.

Na dit krachtige geweld was het tijd voor wat 
anders: Tiffany Mylonas kwam op de baan 
en ontnuchterde  de ambities van Victoria 
Kalaitzis (nummer 15 van België) al na enkele 
punten. Tiffany, zelf nummer 33, is in vorm 
want haar ballen gaan echt diep, haar passings 
snijden langs de lijn en de drop-slices-volleys 
vanuit haar backhand zijn millimeterprecies. 
6/3 6/1. En daarmee staat er in Dames 1 een 
all-Horizon finale op het programma tussen 
twee Griekse korifeeën die een compleet 
verschillende spelstijl hebben. Komt dat zien! 
Om 14u staat de partij gepland. In geval van 
regen wordt indoor gespeeld met stoeltjes langs 
de kant…

Leo Coene wou niet ontbreken op de Horizon 
Open. Deze oude krijger die al een halve 
eeuw meedraait op het tenniscircuit, voelt 
de last van de jaren aan de botten knagen en 
moest zijn meerdere erkennen in de ongeveer 
20 jaar jongere Yves Taildeman die nu al een 
decennium lang alsmaar beter gaat spelen. 

Onze Horizon-coach en speler, Eleni 
Kordolaimi, ging nog snel op en af naar 
Berlijn om er -tussendoor- nog een interclubje 
mee te pikken. Kwestie van de beentjes eens 
te strekken. Vandaar dat ze haar kwartfinale en 
halve finale na elkaar moest afwerken na amper 
enkele uurtjes slaap. Toen ze naamgenoot 
Helena Verbeeck voor de wielen kreeg 
geschoven zocht haar lichaam even naar de 
opstartmodus. Helena maakte er gebruik van 
om in een vlak tempo naar 3/6 te gaan, maar 
dan was Eleni opgewarmd en rolde met twee 
keer 6/0 naar de halve finale. Helena traint nu 
al een poos met Charlotte Dupont die ook 

als speler aantrad in de Horizon Open, maar 
zich vooral ontfermt over Helena, zowel qua 
tennis als conditie. Ze zullen allebei komen 
meetrainen in de winter in Horizon. 

Kort daarna zagen we Eleni Kordomaimi 
weer op de baan. Nu stond Emily Casteleyn 
(nummer 29 van België) tegenover haar en 
die bleek scherp te staan want Eleni moest 
het onderste uit de kan halen in de eerste set. 

In Dames 2 kwamen ook al twee speelsters 
van Horizon op de baan. Dorien Kappetijn 
kreeg Katleen Nabiyeva voorgeschoteld 
en dat leverde een dramatische vertoning 
op in drie bedrijven. Beide schoten uit de 
startblokken met krachtig spel. Daarin bleek 
Dorien de betere. Ze nam een 4/0 voorsprong. 
Maar Katleen wou nu iets anders uitproberen: 
rustiger de bal terug schuiven met af en toe 
wat druk en dat loonde. Dorien haalde nog 
net de eerste set binnen maar verloor dan de 
greep op de partij. Na winst van Katleen in 
de tweede set en een vlotte voorsprong voor 
haar in de derde vergat Katleen de druk aan te 
houden en ging zonder inspiratie en overmand 
door angst de bal te braaf terug schuiven. 
Geleidelijk hervond Dorien haar geloof en ging 
alsmaar beter en gemotiveerder spelen. Als een 
pletwals gleed ze over Katleen van 2/5 naar 
7/5. Een glansprestatie omdat moed en inzet 
hier beloond werden. 
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om dan nog op de baan te mogen stappen, betekent dat je een hele week hebt gepresteerd. 
De aanwezigen zijn diegenen die een geslaagd tennisjaar achter de rug hebben. 
Geen verliezers dus. Alleen maar winnaars. 



Bij de Heren werden diverse matchen gestaakt 
of werd al voor aanvang opgegeven. In de 
topreeks Heren 2 was er wel een prima partij 
tussen Joachim Marck en Thomas De 
Meersman die door de regen in Het Zeen 
werd afgewerkt. Thomas bevestigde er zijn 
geweldige week door nu ook Joachim opzij te 
zetten met 3/6 6/3 6/2. De clash tegen Aaron 
Despeghel die ongenaakbaar lijkt in Heren 2 
wordt op zondag om 20u gespeeld!
In Heren 4 zullen Yoren Rooijakkers en 
Martin Parmentier elkaar in de ogen kijken 
op zondag om 18u30 en in Heren 3 spelen 
Roman Hill en Kristof Carre tegen elkaar 
nadat ze beiden doorgaan door opgave van 
hun tegenstander. Roman start als torenhoog 
favoriet om 15u30. 

Tussendoor werd een kersvers nieuw talent 
ontdekt. Geen jongeling maar een ervaren 
voetballer die voor het eerst inschreef in een 
tornooitje en er dadelijk stevig doorheen fietst. 
Zijn naam is Jurgen De Neys. Zijn zoon, Vik, 
heeft er voortaan een taak bij: vader coachen. 
Hun relatie is grondig gewijzigd. Vik somt langs 
de zijkant de verbeterpunten van vader ernstig 
op en moedigt hem aan. In de halve finale tikte 
Jurgen de tornooirat Geert Vanden Driessche 
uit in drie sets. Hoewel Jurgen de eerste set 
aan Geert moest laten begon de ex-voetballer 
in de tweede helft en de extra times pas echt 
onder stoom de komen en liep Geert er vlot 
uit met 6/2 en 6/1. Geert verweet zichzelf dat 
hij de avond ervoor uitgebreid cocq au vin had 
genuttigd en zijn nachtrust had verwaarloosd. 

Ook in Dames 2 kon Lissa Van Quickenborne 
niet zorgen voor een All-Horizon finale want 
de vinnige en zeer stabiele Ramona Petre 
regeerde andermaal soeverein. Van achterin 
was ze amper op een foutje te betrappen en 
Lissa kon haar onvoldoende weghalen van 
haar geliefkoosde baseline. Toch waren er in 
het begin van de eerste set enkele kansen voor 
Lissa die ze niet wist te verzilveren en dan 
vertrok de trein Ramona naar een duidelijke 
overwinning. Op naar de finale tegen Dorien 
om 14u, naast de finale van Dames 1!

In Dames 3 was Federika De Dooy beter 
op dreef dan de dag ervoor waar ze nog 
sukkelde met de schouder. Alles was inmiddels 
losgemaakt door physio’s, masseurs en goeroe’s 
en Fredo sloeg er niet naast. De sterk spelende 
Elise de Goeje bleek toch heel wat te kort te 
komen tegen een ontketende Fredo die een 
interessante affiche vormt met Eline Duthoit 
die al de hele week goed op dreef is en deze 
keer een andere Nabiyeva uitschakelde in een 
driesetter die nooit spannend was aangezien 
Eline de eerste en derde set makkelijk won en 
Elisabeth de tweede.  

Precies toen de Heren 1 aan hun halve finales 
wilden beginnen, brak een onweer los. Geen 
nood, de indoorterreinen brachten soelaas. 
Dennis Bogaert, getekend door een zwaar 

seizoen en duidelijk vermoeid, gaf toch 
het allerbeste van zichzelf en deed exact 
wat nodig was om Gianni Moschella af te 
houden: toeslaan op de belangrijke punten. Het 
noodweer tokkelde op de ballon en de scheids 
lipte scores die niemand hoorde. Bij matchbal 
ontstond zo verwarring. De scheids riep Dennis 
uit tot winnaar maar die zei dat het 40/40 stond 
omdat hij in die game een dubbele fout had 
geslagen die de scheids niet had gezien. 40/40 
dus. Sportief als altijd hervatte Dennis de strijd 
en won. In de finale om 18u30 neemt hij het op 
tegen Arnaud Destrebecq die vlot won van Olaf 
De Weerdt. 

Een ander koppel dat het onweer trotseerde 
in de ballon was Patrick Vandervelpen 
en Kristof Carre die in twee halve finales 
aantrad. Patrick heeft de afgelopen jaren een 
enorme vooruitgang gemaakt en zal zonder 
twijfel B-speler worden volgend jaar. Patrick 
spreidde voorbeeldig en stuurde Kristof in en 
uit de ballon in de lange ralleys. Ook zij lipten 

scores en bijzonderheden naar elkaar tijdens 
het oorverdovend onweer en probeerden via 
gebarentaal de situatie te verhelderen. Hier 
geeft Kristof duidelijk aan dat Patrick won. 

johan


