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enkele uitbarstingen ontlokte. Blijkbaar had ze
die adrenaline echt nodig want ze ging in een
eerste fase in overdrive en sloeg vele ballen te
hard out, totdat ze een soort nieuwe rust vond
in de tweede set. Nu rolde ze als een pletwals
over Romane heen die toch als één van de
grote sensaties van deze Horizon Open moet
bestempeld worden. Eleni won uiteindelijk vlot
in set 2 en 3: 4/6 6/1 6/2.

In Kampenhout heerste de sfeer van de grote dagen. TC De Zeype was de gastheer van een
schitterend tennisprogramma met alle kwartfinales en 1 vooruitgeschoven halve finale. Het weer
was zoals de hele werk al ronduit zonnig met een zacht briesje, ideale omstandigheden voor spelers
en publiek. Het geleverde tennis was indrukwekkend. Duimen en vingers werden afgelikt, zeker
tijdens de uitgebreide receptie met hapjes om 19u. Een topdag in de Horizon Open van 2022!

Horizon Open programma zaterdag 16 juli 2022

Ondertussen was Eleni zwaar op achterstand
gekomen op central court. Een siddering
ging door het publiek. Romane Longueville,
nummer 50 van België en amper 16 jaar,
kwam sterk uit de startblokken. Haar coach
Simon Goffin (broer van), die al de hele week
de Horizon Open volgt, samen met andere
vermaarde topcoaches, sprak voortdurend
boodschappen in op zijn dictafoon om
belangrijke vaststellingen te documenteren
voor de debriefing achteraf. Eleni Kordolaimi
werd in de eerste set meermaals overvallen door
Grieks bloed dat in haar aderen kolkte en haar
Al om 16u trokken thuisspelers Eleneni
Kordolaimi en Lukas Tzimas de stoute
tennisschoenen aan terwijl het publiek
langzaam binnen sijpelde. Lukas was nog
niet hersteld van een week in bed en zag
een andermaal fris spelende Felix Poot
probleemloos doorgaan. Felix voelt zich in zijn
nopjes in de Horizon Open want even later zou
hij enkele topmatchen van naderbij bekijken
vanuit de scheidsrechtersstoel.

In een andere top-kwartfinales kwam Sofie
Oyen uit tegen Emily Casteleyn (nummer
28) die haar beste match van de week speelde.
Emily wist een set te winnen van Sofie die dus
net als Eleni gedwongen werd tot een derde set.
De fluwelen baltoets en de magistrale dropjes
van Sofie bleven Emily teisteren en finaal brak
ze eerder op fysiek vlak: 6/1 6/7 6/2.

Chelsea Vanhoutte (nummer 15) wou niet
achterblijven en ook zij verloor de eerste set
op central court. Een nieuwe siddering ging
door het publiek dat nu in dikke drommen zat
te kijken. Anouk Delefortrie (nummer 33)
hield een constant hoog niveau aan, degelijk,
erg precies en neutraliserend. Chelsea sloeg
zich te pletter op de stugge verdediging van
Anouk. Toch vond Chelsea een uitweg in set
2 door nog harder en nog langer de eindeloze
rally’s te blijven spelen. Slechts sporadisch
ging ze naar het net of speelde ze een
dropshot om te verhinderen dat Anouk haar
lievelingsstrategie kon doorzetten. In de derde
set raakte de energie van Chelsea op en stond
plots 5/2 op het scorebord in het voordeel van
Anouk. Het publiek begreep dat dit het einde
was maar dat was zonder Chelsea gerekend.
In deze benarde situatie keerde ze weer, met
moeizaam bevochten punten tot 5/3 en 5/4 en
bij 30/30 (waarna een matchbal kon volgen of
een beslissende breakbal) werden de spieren
nog een laatste maal gespannen. Een rally van
meer dan 40 heen en weertjes eindigede in het
voordeel van … Anouk. Zij besloot de derde set
in haar voordeel met 6/4.

In Heren 2 werd een interessant duel gespeeld
tussen twee leerlingen van Horizoncoach en
tornooidirecteur van deze Horizon Open, Johan
Teirlinck. Daniel Kucirek, is momenteel zijn
leerling en Martin Vosswinkel was dat 34 jaar
geleden in 1988, toen nog in de Kamme werd
getraind … Het werd een goede test en harde
les in regelmaat en efficiëntie voor Daniel
want Martin had snelle benen bij en vergat
zijn gezegende leeftijd voor deze bijzondere
gelegenheid. Het publiek bemerkte dat Martin
amper een bal buiten sloeg en op alles raad
wist. Frustrerend voor Daniel maar hij heeft
een groot voordeel: Martin wordt jaarlijks
ouder en Daniel ieder jaar krachtiger en groter.
Zara De Schutter (nummer 22) trof de
jonge Yana Meersman (nummer 41) en
beiden maakte het vele goeds dat over hen
gezegd wordt waar. Zara bleef zoals steeds
een toonbeeld van sportiviteit en attractief
aanvalsspel en Yana vocht zich andermaal in
de wedstrijd met een voorbeeldige inzet en
tactisch doorzicht. De flitsende versnellingen
van Zara gaven de doorslag. Zij won met 6/4
6/3 en ontmoet Anouk in de halve finale.

Bij de Heren was het allemaal wat minder
spannend. Alessio Basile speelde een soliede
partij tegen een coronisch kuchende en
proestende Arnaud Destrebecq en Maxime
Lapraille had nog zware last van krampen na
3 uur spelen in Oree, zodat Andre Megrabian
en Alessio nu doorstoten naar de halve finale.
Maxime Pauwels had één set lang last van
Edouardo Peralta maar liep daarna vlot naar
winst. De meeste tegenstand kwam er van Tom
Craenhals (nummer 243) die met rechte rug
over de baan schreed tegen Olaf De Weerdt
(nummer 50 en radioloog). Tom speelt al de
hele week sterk en verraste duidelijk zichzelf
door op dit hoogste niveau gelijke tred te
houden met Olaf, die met medische precisie
de patiënt onderzocht. Tom wist dat hij moest
aanvallen om de diepgewortelde regelmaat van
Olaf te ontzenuwen. Toen Tom 5/2 achter kwam
in set 2 begon hij aan een indrukwekkende
terugkeer. Op 5/5 nodigde Olaf hem uit om
toch wat overmoedig te versnellen op moeilijke
ballen en dat deed Tom. 6/4 7/5. Olaf ontmoet
Maxime Pauwels in de halve finale.

In Dames 2 had Dorien Kappetijn niet al te
veel last van Valerie Haesmans die dit jaar
toch veel beter speelt dan de afgelopen jaren.
Haar vriend Aaron De Speghel moet daar voor
iets tussen zitten! Dorien van haar kant mepte
er degelijk op los en wist met krachtige uithalen
Valerie huiswaarts te zenden en zichzelf naar de
halve finale.
En dan was iedereen klaar voor het klapstuk
van de avond: de eerste halve finale van Dames
1 tussen Sofie Oyen (nummer 19 van België)
en Eleni Kordolaimi (nummer 16 van België,
en ex-nummer 435 van de wereld). Beiden
hadden in de namiddag een driesetter nodig in
hun kwartfinale en wilden de halve finale toch
spelen omdat Sofie een padeltornooi aan de
kust wil betwisten op zaterdag. Eleni, als altijd
bijzonder vriendelijk en fairplay, wou daarom
graag ingaan op de vraag om aansluitend de
halve al te spelen op vrijdagavond.
Het publiek had genoten van een receptie en een
schitterend warme avond toen deze topmatch
begon. Eleni, een zuiders temperament, trok
van leer volgens haar beproefd recept: te
geweldig meppen, Griekse krachttermen in het
luchtruim sturen, het racket onzacht behandelen
en de eerste set inleveren. Sofie bleek ook in
set 2 mee te draaien toen het adrenalinepeil van
Eleni op kruissnelheid lag en zij nu dominant
en attractief versnellingen in open ruimtes
vuurde. Het lijkt er inderdaad op dat Eleni het
nodig heeft om onder grote druk te zoeken
naar de juiste focus en het juiste tempo van die
match, alvorens ze tot rust kan komen en echt
toptennis kan brengen. Onze Griekse heldin
staat in de finale!
johan

