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volley en prima aanvalsslagen. Ook in de
wedstrijd tussen Zara De Schutter en Antje
Rubbrecht werd scherp gespeeld. Ondanks
de werkkracht van Antje en haar slopingswerk
was het toch Zara die met geniale flitsen de
match naar zich toe trok.

De hoofdtabellen van de Horizon Open krijgen
vorm. In de vier reeksen zijn er in totaal nog 8
Horizonners aan het werk!
Dat is een merkwaardige prestatie aangezien we
in de eindfase zijn beland van zeer hoogstaande
reeksen Dames en Heren 1 en 2.
De gelukkigen die dit jaar interclub spelen
voor De Zeype en die de hoofdtabel haalden
in het 4-sterrentornooi in Dames 1 zijn:
Tiffany Mylonas, Rebecca Van Orshaegen,
Eleni Kordolaimi en Chelsea Vanhoutte. Die
laatste twee zijn tegelijk ook reekshoofden 1
en 2. Hetzelfde fenomeen in de Dames 2 waar
Lissa Van Quickeborne en Dorien Kappetijn
reekshoofd 1 en 2 zijn. Bij de Heren 2 staan
Daniel Kucirek en Lukas Tzimas in de
kwartfinales. Met deze keure toppers kijken we
uit naar de komende wedstrijden. De meesten
spelen op vrijdag terwijl om 19u de receptie start
in het clubhuis. Dat belooft spektakel te worden
voor het publiek.

Bij de heren 1 zagen we reekshoofden in volle
vertrouwen aan het werk. We maakten kennis
met Andre Megrabian, amper 17 jaar maar al
zeer krachtig. Hij nam makkelijk afstand van
Philip Fagoo. En ook Arnaud Destrebecq
zette Otakar Ungermann vlot opzij, net zoals
Maxime Pauwels te sterk was voor Jordan
Decloet die een sterk tornooi speelde. Alleen
Mats Herremans, de publiekslieveling,
maakte het bijzonder moeilijk aan Edouardo
Peralta, maar moest uiteindelijk de duimen
leggen in drie sets. Uitkijken dus naar deze
reekshoofden wanneer ze elkaar te lijf gaan in
de volgende rondes.
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In de wedstrijd tussen twee clubgenoten,
trainerspartners en vriendinnen was het publiek
de grote winnaar want er werd met overgave en
prachtig gespeeld.

Chelsea Van Houtte ontmoette de jonge Jill
Lambrechts die een uitstekende Horizon Open
speelde maar tegen Chelsea nog ruim te kort
kwam. Zo trekken Chelsea en Eleni elk aan een
andere kant naar de kwartfinales.
Veel spannender ging het eraan toe in de
partij tussen Emily Casteleyn en Emma
Vanderheyden. Emma haalde stevig uit met
vrij vlakke slagen en zette Emily meters van de

bal. Emily moest haar betere verdedigingswerk
bovenhalen en af en toe counteren om zeer nipt
Emma te kunnen afschudden. Emma is stevig
getraind en Emily moet het momenteel vooral
hebben van haar ervaring en spelinzicht. De
jongere Emma klopt duidelijk op de deur bij de
groten.

Een andere topmatch werd op court 1 gespeeld
door Yana Mermans (nummer 41) tegen
Justine Pysson (nummer 26). De 14-jarige
Yana liet andermaal zien, na haar overwinning
een dag eerder tegen Coralie Debruyne, dat
ze goed overweg kan met spanning. In beide
matchen lag de sleutel in de tiebreak van de
eerste set waar Yana telkens prima speelde en zo
de weerstand van de tegenstand wist te breken.
Twee andere wedstrijden
in Dames 1 werden
beslecht in drie sets.
Tiffany Mylonas moest
haar ‘hoogste’ niveau
halen om de gedreven en
precieze aanvallen van
Valentine Krebhtova af
te houden. Tiffany had
drie sets nodig omdat
Valentina beschikt over
een degelijke drive

