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In de heren 2 verzuimde Martin Vosswinkel
de eerste set snel af te maken en dat brak
hem zuur op. Hij won die set wel met 7/5 van
opponent Tristan Winters, nadat hij 5/1 was
voorgekomen maar liet veel zweet en energie
op de baan achter. De bliksemende zon had hem
uitgeknepen en ondanks een pitstop waarbij hij
de bar plunderde was het over. Ook Tristan had
dit bemerkt en begon aan een eindeloze links/
rechts combinatie om sets twee en drie erg
duidelijk te winnen.

Wedstrijdleider Judith Teirlinck en tornooidirecteur Johan Teirlinck kunnen terugblikken op
een uitstekende Horizon Open waar de zon nooit onderging en de beste spelers van het land
zich in drommen naar TC De Zeype repten, achternagezeten door hun fans. Als wedstrijdleider
ontpopte Judith zich tot een minzame probleemoplosser die alles in goede banen leidde en op
de banen kort en kordaat tussenkwam wanneer spelers daarom vroegen. De tabellen werden
tijdig en vlot afgerond zonder wachttijden. De terras zat goed vol en de vele banken langs de
banen werden gestoffeerd met tennisliefhebbers. Het weer speelde mee, zoals vooraf besteld.
Een geslaagde week.

Finales Horizon Open op zondag 17 juli 2022

De laatste zaterdag levert traditioneel de halve
finales. Bij de heren 1 was de grote verrassing
van het tornooi, Andre Megrabian, alweer
scherp en vinnig. Hij was klaar voor een
exploot en vond een minder gemotiveerde
Alessio Basile aan de andere kant van het net.

Andre sloeg als altijd bijzonder hard en diep
en Alessio kwam nooit echt in de match. Een
duidelijke en makkelijke zege voor Andre die
in de kwartfinale nog door het oog van de naald
kroop tegen Guillaume Dermiens en nu in de
finale Maxime Pauwels treft die ook een maat
te sterk was voor Olaf De Weerdt.

Tristan ontmoet in de finale de verbaal sterke
Steve Van Guyse. Na elke balwisseling geeft
hij een gratis oneliner aan zijn publiek. ‘Je
loopt als een olifant over de baan!’, ‘Je bent
verdorie 2 meter lang en als je naar het net gaat,
ben je 1m20!’, … erg vermakelijke en ironische
woorden die zijn prima prestatie deze week ten
onrechte willen relativeren want Steve slicet
als de beste en haalt uit met zijn gevreesde
linkshandige forehand. Ook Felix Poot kreeg
geen Poot aan de grond deze keer.

Dorien Kappetijn speelde tegen Elisabeth
Nabiyeva een spannende partij toen Elisabeth
op 4/4 de stand vergat en een lange poging
ondernam zich alles te herinneren. Dorien
was kordaat en gaf aan welke punten in dat

negende game al gespeeld waren. Een vreemd
incident waarna Dorien probleemloos naar de
overwinning gleed en Elisabeth was beduusd
op de baan stond.
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Dank ook aan de vele scheidsrechters die hun werk voortreffelijk deden en daarvoor
zelfs van Oost-Vlaanderen afzakten naar De Zeype. En natuurlijk dank ook aan alle
leden van het bestuur van De Zeype die allen de hele week aanwezig waren
(Paul, Eric, Matias, Barbara, Jurgen, Marc, Noël, Rudy, Lucas) en overal handen uit
mouwen staken. Zo werd het werk voor het Horizon-Team
o.l.v. Stef Van Quickenborne lichter. Hij stuurde een keure helpers aan:
Lissa, Daphne, Robrecht, Fredo, Mathieu, Conny, …
Zara De Schutter greep Anouk Delefortrie
vanaf de eerste bal bij de keel en loste niet.
Zara stond kort op haar lijn en raakte de ballen
zuiver. De druk was onwezenlijk want Anouk
had deze week al herhaaldelijk laten zien dat ze
erg goed kan neutraliseren, o.a. tegen Chelsea
Vanhoutte, maar deze keer raakte ze nooit
onder de druk uit. In de finale zal Zara partij
geven aan Eleni Kordolaimi. Dat wordt een
kijkstuk.

Bij Dames 2 werkten twee horizonners hun
partij tegelijk af naast elkaar. Lissa Van
Quickenborne speelde een topmatch tegen
Estelle Hargot waar zowel goed verdedigd
als aangevallen werd in een drie sets durend
spektakel dat veel publiek lokte. Estelle verloor
de eerste set maar haalde de twee volgende sets
binnen omdat ze net wat meer regelmaat in haar
spel kreeg.

En uiteraard dank aan alle spelers
die massaal deelnamen
aan de Horizon Open en hun
namen inschreven op
de Horizon Wall of Fame.

