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Alle kwartfinalisten zijn bekend in de vier reeksen. Het hoogtepunt van de Horizon OPEN komt
eraan. Traditioneel luidt het vrijdagprogramma het finaleweekend in met nog 8 deelnemers
per reeks die van de eindoverwinning mogen dromen. Maar amper 48 uur later is het tornooi
afgelopen. Nu of nooit dus. Kom kijken vandaag en geniet mee op onze receptie om 19u.
Heren 1

Heren 2

Tom Craenhals – 95 ptn nr 243		

vr 15/07 – 20:30

Pauwels Maxime - 110 ptn nr. 31		

vr 15/07 – 20:30

Andre Megrabian – 105 nr 99 		

vr 15/07 - 19:00

Destrebecq Arnaud - 110 ptn nr. 46		

vr 15/07 - 17:30

Olaf De Weerdt – 110 ptn nr 50

Peralta - Tello Eduardo - 110 ptn nr. 48 BIS
Lapraille Maxime - 110 ptn nr. 32

Basile Alessio - 110 ptn nr. 30 BIS

De laatste twee spelers die zich nog plaatsten
voor de kwartfinales waren Olaf De Weerdt
en Andre Megrabian. In een gespannen duel
tussen twee meesters met ervaring gaven Olaf
en Cedric Melot geen duimbreed toe en dat
leidde tot wat verbaal vertoon. Beiden speelden
sluw en kennen hun sterktes en zwakkere
punten inmiddels tot in de kleinste details en
zo speelden ze erg realistische punten, binnen
hun kunnen. Dat vergde veel tijd en geduld in
elk gespeeld punt. Uiteindelijk zette de jongere
versie van de ouderen, Olaf, zich bovenaan in
de tabel door.

( 1 ) Kucirek Daniel - 90 ptn			
( A ) Vosswinkel Martin - 90 ptn

vr 15/07 - 19:00

( 3 ) Winters Tristan - 90 ptn			
( C ) De Hollain Cyrille - 90 ptn

Tristan Winters

( D ) Poot Felix - 90 ptn			
( 4 ) Tzimas Lukas - 90 ptn

vr 15/07 - 16:00

(B) Steve Van Guyse – 80 ptn			
( 2 ) Verlinden Lowie - 90 ptn

vr 15/07 – 20:30

Dames 1
Bij de Dames 1
komen effectief alle
kwartfinalistes uit de
top 50 van België.
Dat is ongezien.
Geen makkelijke
matchen meer.

Vanhoutte Chelsea - 115 ptn nr. 15		
Delefortrie Anouk - 105 ptn nr. 33

vr 15/07 - 17:30

De Schutter Zara - 110 ptn nr. 22		
Meermans Yana - 105 ptn nr. 41

vr 15/07 - 19:00

Casteleyn Emily - 110 ptn nr. 28		
Sofie Oyen – 115 ptn nr. 19
Romane Longueville – 105 nr. 50		
Kordolaimi Eleni - 115 ptn nr. 16 BIS

vr 15/07 - 17:30
vr 15/07 - 16:00

punten. Estelle Hargot komt uit tegen Lissa
Van Quickenborne op zaterdag in de halve
finale.

Andre Megrabian en Guillaume Dermiens
speelden een wedstrijd aan een volgehouden
hoog ritme. Andre zocht de backhand van de
linkshandige Guillaume maar ook diens slice
was best pittig. Naar het einde toe van een
slopende strijd bleek Guillaume fysiek wat te
verzwakken toen het 5/5 in de derde set stond.
Andre merkte dit op en ging nu voluit door,
hoewel hij toch nog meerdere matchballen
nodig had om te besluiten.

Dorien Kappetijn zal aantreden tegen Valerie
Haesmans op vrijdag 17u30 en de winnares
ontmoet Elisabeth Nabiyeva in de andere
halve finale.
Nog 6 spelers van Horizon blijven actief in hun
eigen Horizon Open. Verder zijn er allemaal
spelers met erg hoge rankings die de tabellen
sieren. De top 50 van België -zowel bij de
Heren als bij de Dames- staat bijna integraal op
de baan in dit tornooi.
Heren 2
In Heren 2 wordt reikhalzend uitgekeken naar
2 Horizon-jongeren die beiden geboren zijn in
2007 en met behoorlijk wat talent gezegend zijn.
Lukas Tzimas opent het vrijdagprogramma om
16u tegen Felix Poot en Daniel Kucirek voelt
Martin Vosswinkel aan de tand. We kijken uit
hoe ver deze jongeren al geraken in het tornooi.
Dames 2
Estelle Hargot speelde tegen Amber
Langendries in de kwartfinale. Het werd een
wedstrijd met veel fouten en weinig gemaakte

Als uitsmijter en absoluut klapstuk is er op
vrijdag al een eerste halve finale in Dames 1
tussen de winnaar van de ontmoeting tussen
Sofie Oyen (nummer 19) en Emily Casteleyn
(nummer 28) en de winnaar van de wedstrijd
tussen Eleni Kordolaimi (nummer 16) en
Romane Longueville (nummer 50). Eerder op
de avond worden de kwartfinales gespeeld en
aansluitend (na een pauze) één halve finale.
Het aanwezige publiek wordt op vrijdagavond
dus extra verwend.
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