
daar bleek Romane toch beter in (6/1). In de 
tweede set wierp Léa alles in de strijd: lange 
ralleys, veel geduld, mentaal vechten en fysiek 
blijven gaan. Romane moest even slikken en 
de tweede set inleveren. Wie zou nu de derde 
binnen halen? Een duel dat open leek en beide 
speelsters hadden zich nog niet neergelegd bij 
de dominantie van de ander. Romane speelde 
zekerder, zelfs ronduit kort soms, maar Léa kon 
niet meer versnellen want na drie uur (en volle 
zon) was de kracht wat weggesijpeld uit haar 
slagen. Coach Simon Goffin zag zijn pupil 
Romane winnen. 

Op terrein drie hadden twee slachters zich op de 
baan genesteld voor een ander heroïsch gevecht. 
Brent Verstraeten en Cyrille De Hollain Horizon speler en physical coach en tevens 

kersvers master kinesitherapie Rebecca Van 
Orshaegen stond tegenover Helena Verbeeck. 
Ondanks haar zware eindexamens was Rebecca 
in erg goede doen. Ze bracht variatie op de mat 
en wist Helena te ontregelen met slices, drops 
en glasheldere versnellingen. 6/0 6/3. In de 
volgende ronde komt Rebecca uit tegen haar 
boezemvriendin en Horizon topcoach Eleni 
Kordolaimi, een wrede speling van het lot! 

Het namiddag programma werd gedomineerd 
door een duel op het scherp van de snee. 
Romane Longueville (nummer 50 en 17 jaar) 
trof er Léa Ribourdouille (nummer 42 en net 
iets ouder). Beide speelsters hadden elkaar 
nog nooit ontmoet en het was van meet af aan 
duidelijk dat ze willen bepalen wie nu eigenlijk 
de vaandeldrager van een generatie is. Romane 
en Léa gingen er aanvankelijk vrijuit voor en 

hadden in Heren 1 al van zich laten horen door 
snoeihard uit te halen als bevonden ze zich 
in een Romeins amfitheater. Toeschouwers 
doken bij momenten weg van de baldadige 
versnellingen. Opmerkelijk was dat Cyrille 
(anders een onvermoeibare sloper) nu af en 
toe wat lift gebruikte om Brent tot foutjes uit 
te nodigen. Met succes want hij haalde het nipt 
met 7/5 in de derde. 

Emma Vanderheyden studeerde dit jaar 
in de USA en kwam uit tegen Catherine 
Chantraine die alles uit de kast moest halen 
om het hoge tempo van Emma bij te benen. 
Ondanks de aanhoudende druk die Emma 
ontwikkelde in zowel forehand als backhand 
klampte Catherine aan en kwam kortbij aan het 
eind van de tweede set, maar Emma aarzelde 
niet en besloot met veel vertrouwen. 
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De eerste groep van 8 
reekshoofden (in de 

kwalificatietabel) werden 
toegevoegd. Opvallende tendens 

is dat bij de Heren 1 de meeste 
reeksenhoofden dadelijk werden 
uitgeschakeld terwijl bij Dames 

1 de reekshoofden (op 1 na) 
doorgingen. Benieuwd wat de 

reekshoofden uit de hoofdtabel 
zullen presteren. Die komen vanaf 

vandaag in actie. De tabellen bij 
de Heren 2 en Dames 2 zien er erg 

evenwichtig uit en vermoedelijk 
levert dat erg spannende 

kwartfinales op de komende dagen. 
Op vrijdag 15 juli is er om 19u 

een receptie voorzien tijdens die 
kwartfinales. Een ideaal moment 
om langs te komen in De Zeype.

woensdag 13/7woensdag 13/7  

Feeërieke beelden in De Zeype elke 
zomeravond na de Horizon Open.



Thuisspeler, coach en Horizon-icoon Mathieu 
Pauwels lag in het weekend nog ziek te bed 
maar verscheen toch op de baan onder luid 
applaus van zijn fans. Simon De Munck 
werkte helaas niet mee aan dit volksgebeuren 
en speelde zijn beste wedstrijd van het tornooi 
door haast foutloos rustig te verdelen. Mathieu, 
was dan weer eerder ongeduldig en wou elke 
slag iets moois doen. Dat bleek niet te lukken. 
Halverwege set 2 leek hij terug te kunnen 
komen tot 3/4 maar hij gleed af naar 2/5 en zat 
kort nadien in de bar. 

Oude meester, Martin Vosswinkel kreeg 
de fris geschoren jongeling Kwinten 
Vandenbergen voorgeschoteld. Kwinten, 
die zijn rijbewijs heeft behaald en binnenkort 
alleen de tornooien kan bereiken, vatte met 
goede moed en zware slagen de partij aan. Hij 
probeerde terecht Martin onder druk te zetten 
maar op de beslissende momenten bleek die 

ervaren rot telkens net iets sneller en haalde de 
bal niet alleen terug maar deponeerde die op 
een onverwacht plekje van het terrein. Martin 
bereidt zich dit zomerseizoen bijzonder voor 
met het oog op de nationale eindronde met 
zijn team Stade Leuven. Tevens moet hij zijn 
zonen Matteo en Milo bijhouden vooraleer 
ze hem definitief afschudden. Hij is dus extra 
gemotiveerd. 

Een generatiegenoot van Martin speelde net na 
hem: Cedric Melot. Die moest de veel jongere 
en honderd plaatsen hoger gerankte Yannick 
Lenaerts partij geven. Ook hier zagen we dat 

ervaring niet altijd bereid is om de jeugd zonder 
slag of stoot zomaar de overwinning te gunnen. 
Als een apotheker zocht Cedric naar de ‘juiste’ 
lengte in zijn bal om Yannicks versnellingen 
te neutraliseren. Yannick wou in vele gevallen 
dan toch aanvallen op ballen die dat net niet 
toelieten. Zo ging hij in de fout of werd hij 
gepasseerd met dodelijk precieze passing shots, 
maar Yannick compenseerde dit door zeer fraai 
loopwerk en tomeloze inzet. Hij won moeizaam 
de tweede set met 7/5 en nu leek de oude krijger 
bedwongen. Maar die veerde weer recht bij het 
begin van de derde set en zocht nieuwe hoeken 
en nog snedigere slices om Yannick in te tomen. 
Het aanhoudende verdedigingswerk van Cedric 
had Yannick mentaal gesloopt. Cedric tornooit 
verder. 

Dries Borgers en Mats Herremans werden 
beiden ondersteund door een heuse fanclub 
in hun onderlinge wedstrijd. Dries beschikt 
over een mokerslag in forehand die hij lichtjes 
voorovergebogen wapent, bij voorkeur vanuit 
de backhand hoek om dan verschroeiend uit 
te halen. Mats zag menige versnelling langszij 
vliegen maar kwam overall eigenlijk niet echt 
in de problemen omdat hij krachtig stuurde 

en Dries de tijd niet gaf om zijn gevreesde 
forehands te wapenen. Mats hield de druk aan 
en wurgde zijn tegenstander geleidelijk waarbij 
hij zijn superieure conditie liet spreken. De 
18-jarige Mats gaat vlot door en ontmoet in 
de volgende ronde zijn eerste A-speler in de 
Horizon Open. 

Daniel Kucirek, een 14-jarige Horizonner, 
had zich verdiept in zijn tegenstander Aaron 
De Speghel. Vorig jaar hadden ze elkaar al 
meermaals partij gegeven en toen bleek Aaron 
telkens te sterk. Deze keer nam Daniel het 
eerste game maar daarna werd een up-tempo 
set gespeeld die andermaal Aaron aanduidde 
als de betere speler. In de tweede set zocht 
Daniel andere oplossingen en werd het een stuk 
spannender. Beide spelers lopen heel erg snel 
en dus bleven ze het elkaar moeilijk maken met 
drops, lobs en scherpe hoeken. Uiteindelijk 

belandden ze op 5/4 in het voordeel van Aaron. 
Zou de jeugdspeler van Horizon kunnen 
toeslaan en alsnog de match keren? Aaron was 
zich van de ernst van de situatie bewust en wist 
toch in twee sets af te ronden. Daniel zat even 
diep na dit verlies maar maakt al plannen voor 
de volgende ontmoeting tussen beiden. 

johan 


