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Ook Cedric Melot maakte een opgemerkte
verschijning in Kampenhout. Zijn opponent,
Samy El Bachaoui, durfde het aan om meer
te droppen tegen
Cedric
dan
omgekeerd. Een
opmerkelijke
zaak. Bovendien
liep Cedric vaak
niet naar die
sterke dropjes.
Enkel wanneer
hij een puntje
nodig had. Naar
goede gewoonte
leek
Cedric
permanent onder druk te staan maar won met
… 6/0 6/1.
De HORIZON OPEN wordt dit jaar in De Zeype betwist en wel enkel voor Dames 1 (4 sterren),
Dames 2 en Heren 1 (drie sterren) en Heren 2. Deze unieke formule trok heel wat kijklustigen en
tennisfans naar Kampenhout. Niet minder dan 125 topspelers schreven zich in voor de 4 reeksen
samen met uitschieters in Dames 1 (48 deelnemers) en Heren 1 (45 deelnemers). Een uitgebreid
Horizon-team stond de hele dag klaar voor de spelers en gasten die in TC De Zeype getrakteerd
werden op prima tennis. Bijzonder aan dit tornooi is dat er vooraf ook prachtig zomerweer en
hoge temperaturen werden vastgelegd en dat blijft zo voor de komende dagen.
Thuisspeler Lissa Van Quickenborne
verklaarde na afloop van haar wedstrijd tegen
Chrystal Lopez dat het best intimiderend is om
te spelen terwijl je weet dat ‘echt alle’ spelers
die op de vier banen staan topspelers zijn met
een hoog klassement. In andere tornooien zie je
nog eens een roekeloze veteraan over je terrein
hollen -achter één van zijn ballen aan- terwijl
jij midden in een punt zit, maar in de Horizon
Open begeven zich enkel afgetrainde atleten op
de terreinen die weten hoe je een tennispartij
speelt.
Op vrijdagavond werd de aftrap al gegeven
met Lucas Hertsens, een andere Horizonthuisspeler, die als Erasmusstudent zes maanden
Madrid had onveilig gemaakt en rechtstreeks
van het vliegtuig de baan opstapte om een

eerste perfo van het seizoen op te laten tekenen.
De Spaanse stad heeft Lucas zichtbaar goed
gedaan. Zijn tegenstander, Samy El Bachaoui,
zag zijn zware spin, grinta en permanente staat
van euforie heel wat minder zitten: 6/2 6/2.
De veertienjarige Robin Stas was tevreden om
na een maandenlange blessure weer te kunnen
spelen maar kreeg last van … een blessure
tijdens de match. Trekkebenend sleurde hij zich
over de baan. Merkwaardig was dat hij meer last
scheen te hebben wanneer hij het punt verloor.
Bij winst gelukkig minder. De tweede set zakte
Robin helemaal weg en besloot zijn vader dat

hij beter zou
stoppen,
net
zoals de vader
van Nadal dat
enkele dagen
gelden
had
gedaan. Maar
ook
Robin
vond mentale
kracht en blies
Pieter
Piette
weg in de derde
set met 6/0. De
blessure leek
bezworen.
Estelle Hargot, bevrijd van haar examens, zit
inmiddels in haar tweede master geneeskunde.
Ze opende het zaterdagprogramma met een
opmerkelijke winst tegen Katia André nummer
57 van België. Estelle verbaasde zichzelf met
degelijk en vast spel en viel na afloop in de
armen van haar vriend Alexander Rottiers.

Gabriel Fernandez beschikt over een te
zware forehand voor Robin Deschaumes die
nochtans hoger gerankt is en die helemaam van
Herzele was afgezakt om hier aan te treden.

Gabriel kon zijn tegenstander naar diverse
uithoeken van de baan sturen en kwam nooit in
gevaar: 6/3 6/2.
Later op de avond wordt dagelijks DE grote
troef van de Horizon Open uitgespeeld: de
cocktailbar. In Hawaïaanse stijl worden
merkwaardig kleurrijke brouwsels geserveerd
door een dames-interclubteam dat jarenlang de
mengsels op punt heeft gezet. Hun trainingen
bestonden hoofdzakelijk in het verfijnen
der recepten. Iedereen kan hun werk komen
proeven.

Zoals altijd duurt de laatste geplande match
het langst. Simon De Muynck had amper
twee dagen geleden in twee sets verloren van
de 17-jarige Massimo Morbee en ook nu leek
exact dezelfde stand op het bord te komen. Tot
op het moment dat Simon inspiratie vond in
de zuurstofrijke avondlucht die zijn lichaam
vulde. Hij miste geen backhands meer, wist
zijn forehand dieper te spelen en vocht voor
elk punt. Het publiek bleef zitten en genoot.
Massimo geraakte niet meer in de wedstrijd.
Simon triomfeerde. De Zeype kwam tot rust.
johan

