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Onder een stralende hemel hadden zich vele toeschouwers netjes geïnstalleerd rond de vier
banen van De Zeype. Overal was uitstekend tennis te zien. Op het terras zat bovendien een
lange rij publiek te genieten van de wedstrijden op baan 1. Het eerste weekend werd een groot
succes onder ruime belangstelling. Dat belooft voor de komende dagen die nog warmer zullen
worden en waar de reekshoofden zullen hun opwachting maken. De Horizon OPEN schoot uit
de startblokken.

In de zwaar bezette tabellen traden toch weer
een heel aantal spelers van De Zeype/Horizon
aan. Vlak bij het publiek speelde Dorien
Kappetijn tegen Helena Verbeeck, nummer
49 van België. Beiden hebben een attractieve
speelstijl met veel ritme. Het publiek genoot
van de krachtige balwisselingen die diep en
strak gespeeld werden. De 15-jarige Dorien
speelde goed mee tegen Helena die meer
hoeken vond en af en toe uitpakte met fraaie
drops.

Mats Herremans en Micah Dahlmann
speelden ook voor een gevuld terras een
spectaculaire eerste set waar Micah wist gelijke
tred te houden met een sterke Mats die goed
op dreef was. Er werden een reeks erg pittige
punten gespeeld waarbij Mats net aan het
langste eind trok. In de tweede set verloor Micah
een houvast en speelde hij eerder losse punten
zonder globaal plan. Mats bleef echter doorgaan
op zijn elan en verzwakte niet. Duim omhoog!
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geneeskunde en voelde de zware examenreeks
nog in de benen en de recente covid die ze had
opgelopen. Océanne is goed in vorm en speelt
een stuk sneller dan vorig seizoen. Ze had
weinig moeite met Fanny ondanks de verbeten
ralleys die werden gespeeld vanop de baseline.

Horizonner Daniel Kucirek heeft het erg druk
de laatste weken. Hij holt van de ene club naar
de andere om er finales te spelen en te winnen.
Deze zondag stond hij nog tegen Tristan
Winters in de finale van Heren 2 in Lovanium
waar ze een heftige driesetter speelden en
Daniel zijn vijfde tornooi won dit jaar. Enkele
uren later speelde hij in de Horizon Open tegen
Rayan El Bachaoui. Gelukkig beschikt Daniel
over een goede conditie en creatieve slagen die
hem helpen om ralleys kort te houden en zo
krachten te sparen. De laatste games kon Rayan
de dropjes niet meer belopen en liep Daniel na
zijn overwinning recht naar het cafetaria en zijn
bed.
Fanny Parmentier en Océanne Lopez
trainden afgelopen winter ook mee met
Horizon en ze troffen elkaar. Fanny studeert

De avondmatch was voor Cyrille De Hollain en
Florian Cuveele, een prachtige affiche. Florian
staat bekend om zijn flitsende versnellingen
maar deze keer werd hij ruim overtroffen door
Cyrille die bij momenten waarachtige rakketten
afvuurde door het Kampenhoutse luchtruim.
Geen hoge rakketten maar lage suizers die
aan 200 km per uur langs de oren van Florian
scheerden. Florian bleef er rustig bij en bracht
veel meer regelmaat op de baan want bij Cyrille
ontbrak de precisie nog. ‘Ik train niet genoeg
om zo te meppen’, gaf hij ruiterlijk toe na
afloop.
johan

