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De zon en de
reekshoofden
verschenen op het
appel en in hun
zog landde het
publiek massaal
in Zaventem.
Niet op de
landingsbaan
even verderop
maar in het Tenza
chalet waar een
gezellige drukte
heerste en dat was
lang geleden.

Dagelijks zien de dat de dames eerst op de
baan komen en de mannen ‘s avonds te zien
zijn. Verder onderzoek wordt hier aan gewijd
om de sociologische achtergrond van dit
fenomeen bloot te leggen. Zo was Emily
Casteleyn, nummer 29 van België, al gepland
op het middaguur. Ze speelde vast en vooral
ook snel om Dirkje Swennen af te schudden.
De verdediging van Dirkje is bekend maar
Emily speelde een tempo te hoog en gaat vlot
naar de halve finale. Kort daarna trof Rebecca
Van Orshaegen in dezelfde tabel van Dames
1, nummer 15 van België, de Griekse Victoria
Kalaitzis die met een Limburgs accent het
diepe Zuiden van Europa een opmerkelijke
coleur locale gaf. Victoria beet zich vast in een
stugge verdedigende houding en probeerde de
aanvallen van Rebecca te neutraliseren. Dat
lukte deels want Rebecca bleef aandringen en
verkoos op zeker moment ook veiligheid om
op haar beurt Victoria uit haar tent te lokken.
In twee spannende sets bleek Victoria net dat
tikkeltje meer te hebben.

Een andere Griekse, Tiffany Mylonas, die
tegenwoordig op covers prijkt en nummer
33 van België is, stond in een gesmaakte
kwartfinale tegen Julie Winters (nummer 54).
Ze hadden nog nooit tegen elkaar gespeeld
en Julie had zich voorbereid op een zware
partij. Tiffany speelde haar eigen hoge spel
en maakte het een goed opgeladen Julie erg
moeilijk. Bovendien pakte Tiffany regelmatig
uit met haar backhand drop met tegeneffect

Daphne Wernaers kreeg haar zenuwen
nog niet volledig onder controle tegen Leen
Wouters, terwijl Dorien Kappetijn een soliede
baselinepartij afwerkte tegen Emma Sterckx
die een sterk tornooi speelt. Dorien bleek een
maatje te krachtig voor Emma. Spannender
verliep het bij Federika De Dooy die de ervaren
en sluwe Christine Mirounet partij moest
geven. Christine, de driesetter-queen, verzeilde
zoals gebruikelijk ook nu in een derde set, maar
tot haar ontsteltenis bleek ‘Fredo’ opgewassen
tegen haar subtiele balletjes die toch wat kracht
missen. Ondanks een zweem van Aziatische
roots en bijhorende vechtlust moest Christine
haar meerdere erkennen. Zelfs na de wedstrijd
bleef Christine strijdbaar en verkocht ze een
vuistslag aan Federika. Een alerte fotograaf
capteerde het moment.

en sluwe passings down the line. Julie vond
steeds nieuwe energie om toch te proberen in
het hoge luchtruim binnen te dringen en kreeg
het publiek op haar hand. Tiffany was echter
dodelijk efficiënt en kon vele games winnen die
aanvankelijk leken naar Julie te kunnen gaan.
Zo liep de score toch vlot op voor Tiffany: 6/2
6/3. Eleni Kordomaimi, nog een Griekse parel
aan de Horizon-kroon speelt op zaterdag haar
halve finale tegen Helena Verbeeck.

Tussendoor repten zich spelers uit allerlei
reeksen naar hun terrein. Een van hen was
thuisspeler Pieter Berckmans die een
voormalig volleyspeler, Peter Grevendonk,
voor het racket geschoven kreeg. Pieter
vertrok hoopvol aangezien hij al van Peter had
gewonnen, maar die tapte deze keer uit een
ander vaatje en liet Pieter verbouwereerd achter
te midden zijn vrienden die hem langdurig drank
aanboden en troostende woorden spraken.

Ernstiger ging het toe in Heren 2 waar twee
erg jonge knapen allebei meenden de partij
te kunnen winnen. De 15-jarige Gabriel
Fernandez (AFT) heeft flair, zelfvertrouwen
en Spaans temperament, terwijl Daniel
Kucirek (amper 13) vorig jaar de Horizon
Open nog won in Heren 3 en recent terugkeerde
van het Tsjechisch kampioenschap. Horizonner
Daniel speelde wat kort vanaf het begin van de

wedstrijd en liet zo ruimte voor de krachtige
forehand van Gabriel. Bovendien bleef de
gevreesde drop van Daniel vaak in de witte
netband hangen. En toch geraakte Daniel,
op zijn eigen wijze, door te schitteren en te
anticiperen op de belangrijke momenten toch
in de tiebreak. Een spervuur aan drops vond
helaas het net en Gabriel leek nu op weg naar
winst, maar vreemd genoeg weet Daniel steeds
kracht te putten uit tegenspoed: een gave!
Vrij makkelijk raapte hij de tweede set op
die Gabriel achteloos langs de baan had laten
liggen. In de derde set werd alles herleid tot een
game op 5/4 en een Spaanse overwinningskreet
van Gabriel.
In dezelfde tabel Heren 2 werd uitgekeken
naar een andere Spanjaard, Pablo PerezRubin Polanco, die op doorreis is in België
en een ommetje maakte om deel te nemen
aan de Horizon Open. Blijkbaar is dit tornooi
inmiddels bekend tot in het diepste zuiden van
Europa met hotspots in Griekenland en Spanje.
Pablo heeft een vaste schare supporters die
hem overal begeleiden
en
steunen.
Aaron
Despeghel die eerder al
de Griekse Tsjech Lukas
Tzimas elimineerde, zag
snel in dat Pablo een
matig benenspel heeft en
een backhand die soms
kort uitvalt. Daar bouwde
hij een samenhangende
tactiek rond en verwees
de Spaanse delegatie
twee dagen sneller dan
voorzien naar het land
van Pablo Picasso.

(nummer 232), die opmerkelijk ver in de tabel
was doorgestoten. Gianni haalde het diepste uit
zichzelf met zware mokerslagen om Nicolas
tot reden te brengen. Uiteindelijk kraakte die
in de tiebreak van de tweede set. Het klapstuk

Een andere partij die tot de verbeelding sprak
en alle beloftes waarmaakte was het duel tussen
Thomas De Meersman en Roman Hill. Vorige
week won Roman nog van Thomas maar die
was gebrand op een revanche en kreeg die ook
na een zeer hoogstaande driesetter. Thomas
weet deze week heel veel power en energie
in zijn spel te leggen en kan zowat op alle
domeinen mee, baselinewerk, netspel en maakt
verstandige keuzes. Hij zit in de flow.

Elke nacht levert één sprookje op. Deze keer
was het de beurt aan Yoren Rooijakkers,
een fiere winnaar van de Horizon Open vorig
jaar in Heren 5. De twee klassementen hoger
gerankte Jaron Merckx is een koele kikker die
beschikt over een zeer goede concentratie en
vanop de baseline een verstandig beleid voert.
Geen makkelijke opdracht dus voor Yoren om
deze leeftijdgenoot te ontzenuwen, en toch
wist Yoren deze klus te klaren na verlies van
de eerste set in tiebreak. De nacht greep steeds
meer om zich heen en inspireerde Yoren tot
prachtige lichtflitsen aan het net een heldere
momenten vanop de baseline. Even verloor
Jaron zijn kalmte en zelfzekerheid en Yoren
dook naar de overwinning. Hiermee is hij de
enige die mogelijk twee keer de Horizon Open
kan winnen op rij.
johan

Ramona Petre is een vaste klant in de Dames
2 tornooien. Ze staat op nummer 1 in het AFTcriterium en is amper 14 jaar en nu al B-4/6
(85 punten). Haar tegenstander, Lisa Dierick

werd laat op de avond geserveerd toen Dennis
Bogaert, verscholen onder een stevige snor,
zich onder de schijnwerpers opstelde en partij
gaf aan een verrassend sterke Jens De Bosscher
die als 21-jarige uitpakte met linkshandige
topspin die Dennis deed wankelen. In set één
greep Jens een 5/2 voorsprong en ook in set 2
kwam hij tot 4 setballen, maar dan maakte hij
telkens de fout om een minieme 5% minder
door te slaan en precies door dit kleine gaatje
wist Dennis twee maal te ontsnappen. Zeer
sterke prestatie van bij heren: 7/5 7/5.

(ook 2007) speelde erg goed mee maar verloor
de meeste fel bevochten games. Lisa is één van
de revelaties van deze editie van de Horizon
Open en telt momenteel amper 40 punten en
mag rekenen op een grote sprong voorwaarts.
Ramona, vast en sluw, moet het in Dames
2 verder uitvechten met Katleen Nabyeva
en twee spelers van Horizon: Lissa Van
Quickenborne en Dorien Kappetijn.
Spektakel werd geboden door Heren 1 onder
het oog van een talrijk opgekomen publiek.
Gianni Moschella (nummer 52 van België) had
minder weerwerk verwacht van Nicolas Dams

