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Acht spelers van Tenza hebben zich geplaatst voor 
de finale in hun reeks. Onder hen de onvermijdelijke 
Fernando Paras over wie al heel wat inkt is gevloeid. 
Ook in de halve finale wist hij zich te ontdoen van 
Antwerpenaar Jonathan Feys. Fernando bevestigde 
daarmee ten overvloede dat zijn bescheiden ranking 
nu definitief tot het verleden hoort en dat hij volgend 
jaar in tornooien en interclub hogerop aan de slag 
kan.

Vele halve finales werden vlot in twee sets gewonnen 
maar daarop was Inge Devos een uitzondering. 
Ze had haar handen meer dan vol met de taaie 
Fanny Swaelens die alle ballen bleef belopen. Hun 
vriendschap kwam nooit in gevaar alhoewel een 
neutraal buitenstaander toch moeite had om in die 
snedige hoeken en glimlachend geslagen dropshots 
echte vriendschap te herkennen. Inge zal de kleuren 
van haar club in de finale met veel inzet verdedigen. 

Stijn Van Cutsem en Mathieu Pauwels lieten vooral 
hun hoog klassement en rauw talent appreciëren 
om tot in de finale van de 35 open te komen. Beide 
thuisspelers moeten in de finale bepalen of het 
bestuurslid dan wel de tenniscoach de belangrijkste 
functie is. Een finale die veel emoties doet oplaaien. 

Verder bereikten ook Sofie De Hertog, Caroline 
Neetens en Lien Vynckier de finale. Lien had 
daarvoor twee kansen in twee halve finales die ze 
zoals gewoonlijk netjes na elkaar afwerkte. Lien 
houdt van lange inspanningen. Tegen Ann Jennes 
van Panorama werden 
toeschouwers getest op 
lange ralleys. Lien voelde 
zich in haar nopjes en kon 
uitgebreid de beentjes 
strekken. Ze was meteen 
opgewarmd om ook Eline 
Duthoit van Stade Leuven 
aan te pakken maar die 
bleek recent fel gevorderd 
en sloeg hard en regelmatig 
zodat we Lien slechts in 
één finale terug zien. 

De achtste finalist van Tenza is Daniel Kucirek die op 
center court Ian Van der Wal kreeg voorgeschoteld. 
De wind was de derde speler in die partij. Regen was 
op komst en dat leverde hevige windstoten. De kleine 
tovenaar uit Tsjechië is echter bevriend met de wind, 
na het bekijken van de documentaire ‘My friend, 
the wind’ (Horizon Talks Productions). Ian werd 
getergd door de grillige wind die dan weer zacht, dan 

genadeloos blies. In de lengte van de baan, diagonaal 
en tenslotte HorizonTaal toen Daniel winnend de 
baan afstapte.

Later op de dag bleek Olivier Rojas te sterk voor 
Dennis Bogaert. Olivier had deze week al laten 

zien dat zijn versnelling moordend is. Hij gebruikt 
het hoge tempo van zijn tegenstander, hier Dennis, 
om daar bovenop nog een extra versnelling te 
plaatsen. Doorgaans met zijn forehand, maar ook zijn 

backhand is te duchten. Die glijdt wat weg soms met 
een tikje slice naar de forehand van de rechtshandige 
tegenstander. Rojas wordt te duchten in de finale. 
De vraag is of Seppe Cuypers voldoende druk zal 
kunnen zetten om die versnellingen van Olivier te 
verhinderen. Seppe Cuypers had immers in drie sets 
gewonnen van Stijn Meulemans, drie keer 6/1. 

Dé partij van deze Horizon Open was zonder twijfel 
de halve finale in heren 2 tussen Fadi Bidan (14 jaar) 
en Lucas Nees (16 jaar). Deze twee jonge toreadors 
hebben elegantie en stijl. Bovendien hebben ze 
allebei zin in strijd en spanning. Het zijn geen types 
die gaan twijfelen en terugkruipen als het heet wordt. 
Ze gaan voor de bal en voor hun gekozen tactiek. Na 
een onwezenlijke strijd van ruim 3u30 begon Lucas 
opvallend hoger te spinnen om de vervaarlijke flitsen 
van Fadi te neutraliseren. Het lukte nipt: 6/4 in de 
derde. Na afloop gaf Lucas een mooi compliment 
aan Fadi door te verklaren dat dit de beste jongere 
van 14 was waar hij ooit tegen speelde. De toekomst 
van beide spelers zal duidelijk nog een hoge vlucht 
nemen. We vliegen mee.                                    

De allereerste editie van de HORIZON OPEN zit er bijna op. Met 374 deelnemers bij de volwassenen en meer 
dan 100 inschrijvingen voor het Horizon Open- jeugdtornooi in juli komen we uit op net geen 500 spelers 
voor 2020. Dat kan een behoorlijke start genoemd worden. De grote en mooie tabellen, de enthousiaste 
wedstrijdtafel o.l.v. Vincent Van Zuijlen, die alles in goede banen leidde, de bar met Raf en de zijnen, 
het voltallige Tenza-bestuur en het enthousiaste Horizon-Team zorgden samen met de tennissers en een 
ontspannen publiek voor een heel bijzondere eerste jaargang van dit mondmasker-tornooi dat naar meer 
smaakt. We nodigen iedereen dan ook uit op de HORIZON OPEN van 2021!

 johan



Het FINALE-PROGRAMMA (in vet de Tenza-spelers)

9u 
Sofie De Hertog vs Nicky Forceville Dames 35 3

Vincent Lazard vs Francis Deschrijvere Heren 45 4

10u30
Lien Vynckier vs Ilke Goovaerts Dames 35 1
Inge Devos vs Christine Jordens Dames 35 2

Gerald Van Der Vliet vs Sebastien Ubeda Heren 45 5

12u
Mathieu Pauwels vs Stijn Van Cutsem Heren 35 2

Kristof Carre vs Yves Taildeman Heren 35 3
Fernando Parras vs Benny Dehertog Heren 35 6

13u30
Bente Moens vs Siri Willems Dames 2

Daniel Kucirek vs Kaan Bilgic Heren 3
Robin Hill vs Wouter Laarmans Heren 35 4

15u
Lucas Nees vs Olivier Druwe Heren 2

Yoren Rooijakkers vs Jochen Van Acker Heren 5
Jef Van Hoof vs Kasper Meeus Heren 6

16u30
Elisabeth Nabiyeva vs Eline Duthoit Dames 3

Leen Wouters vs Celine Heymans Dames 5

17u = HEREN 1 = Olivier Rojas (41) vs Seppe Cuypers (38)

18u
Caroline Neetens vs Sarah Bekambo Dames 4
Luc Carbonnez vs Jonathan Feys Heren 35 5

18u30 = DAMES 1 = Lara Salden (10) vs Kimberley Zimmermann (11)

19u30 
Jonathan Goossens vs Jelle Roels Heren 4


