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het punt te besluiten wanneer een kans zich
voordeed. Aantrekkelijk en goed opgebouwd
spel met af en toe een optreden aan het net.
Essentieel voor elke sporter is gezonde voeding. TC De Zeype heeft dit uitstekend begrepen en
ontwierp een kokosschelp gevuld met vers fruit. Dagelijks wordt kakelvers fruit aangevoerd en
handzaam in kokosnoten aangeboden. De cocktailbar bereikt alweer een volgende piek in zijn
expansie. Ook de wedstrijdleiders Judith Teirlinck en adjunct Matias Vandevelde vallen voor
de charmes van deze voedingswaren. Omstaanders en toevallige passanten konden evenmin
weerstaan aan de fruitcocktail die door Barbara Ven onweerstaanbaar in de markt wordt gezet.
In Heren 1 en Dames 1 zijn inmiddels de
prekwalificaties afgerond en wordt een eerste
blik reekshoofden toegevoegd. Dat betekent
dat het publiek vanaf nu wordt verwend met
nieuw spektakel van de bovenste plank. De
hoogste reeks is slechts 1 categorie maar de
onderlinge verschillen tussen de spelers zijn
enorm. Niet makkelijk dus om als prequalifier
zich te plaatsen voor de kwalificatietabel en al
zeker niet voor de eigenlijke hoofdtabel die pas
woensdag en donderdag start.

Cedric Melot, die naast Jules, de onverwachte
terugval van zijn zoon zag, gaf een les in
efficiëntie en verstandig tennis aan een
nochtans wild om zich heen meppende Brent
Verstraeten die regelmatig met welgemikte
mokerslagen uithaalde en zo vele punten
won, maar Cedric liet de storm overwaaien en
beperkte zich tot gepast toeslaan met listige
balletjes en lage slices. In de tweede set was
het beste eraf voor Brent omdat hij veel energie
had gebruikt in de eerste games.

Vader en zoon Melot speelden zij aan zij op
banen 1 en 2. Zoon Jules leek op de overwinning
af te stevenen tegen Steve Mertens die minder
goed op dreef leek dan gisteren, toen Jules
bevangen door faalangst bij een 4/1 voorsprong
in set 2 verzuimde de partij te beëindigen. Een

Lissa Van Quickenborne kwam met fraai tennis
en domineerde doorlopend Paulien Everaerts
die aan het einde van de tweede set toch even
met de neus aan het venster kwam toen ze tot 5/4
terugkwam. Maar
Lissa
bewees
dat ze nu rijper
en vaster tennis
kan brengen dan
voorheen en ze
slicete
gepast
en
versnelde
wanneer ze een
opening
zag
en besloot de
match alvorens
de situatie echt
tricky werd.

vreemde verlamming weerhield er zijn arm van
om vrij en onbevangen te spelen, hetgeen hij
tot dan toe nochtans moeiteloos had gedaan.
Een fenomeen dat menig tennisspeler maar al
te goed kent. Steve die zich al had verzoend
met de nederlaag zag plots dat de deur weer op
een kier werd gezet en hij glipte naar binnen.
Eenmaal weer in de match hield hij de druk
hoog en gleed van 1/4 achter naar 6/4 in set 2
en bolde verder in de derde set tegen een steeds
meer ontredderde Jules.

Tom Craenhals komt al enkele dagen niet
zonder reden naar Kampenhout. Aanvankelijk
probeerde hij vriend en vijand te doen geloven
dat hij niet in vorm is maar al spoedig bleek
dat dit natuurtalent ook zonder veel training het
tennisspel niet verleerd is. Met diepe spinslagen
duwde hij in de vorige ronde Thomas De
Meersman en nu ook Florian Cuveele richting
afsluiting en daar geraakten ze niet meer weg.
Vervolgens wist deze Antwerpse allrounder een
geschikt moment te kiezen om dan maar zelf

Toen Killian Van Roost op de parking werd
afgezet dacht menigeen dat het een vergissing
betrof. Amper 12 jaar en verborgen achter
een gigantische tenniszak naderde Killian de
wedstrijdtafel.
Zijn tegenstander
Steve Van Guyse
-ruim
1m95schrok toen hij
werd voorgesteld
aan Killian. Steve
was er terecht
niet gerust in en
pakte de match
heel
gefocust
en krachtig aan.
Zijn service werd
aan volle power
afgevuurd
om
Killian niet in
het spel te laten
komen. En dat
werkte. Van de
dappere Killian
zullen we de
komende
jaren
nog horen.
johan

