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vrijdag 14/8vrijdag 14/8  De eerste HORIZON OPEN  start onder een stralende 

zon en een triomfboog. Een alerte wedstrijdtafel 
verwelkomt bezoekers en spelers en onder het 
toeziend oog van wedstrijdleider Vincent Van Zuijlen 
worden attenties uitgedeeld aan alle deelnemers. De 
sfeer zindert. Onder de veilige mondmaskers heeft 
iedereen een glimlach om de lippen. 

De eerste deelnemers betreden de gravelbanen nadat 
de terreinequipe o.l.v. Mathieu Pauwels, de banen 
had klaargemaakt met bijzondere zorg. Het Horizon 
Team staat de hele week paraat om te sproeien, te 
vegen, te chronometreren of opwarmingen niet te 
lang duren (zo blijven we op schema) en bedient het 
elektronisch scorebord. Fotografen en journalisten 
zie je om elke hoek.

Niet toevallig trad Jan Vanbriel als eerste in 
de arena. Op wereldbekers voetbal wordt de 
openingswedstrijd ook gespeeld door een wereldster. 
Jan bezigde zijn geliefde wapens: zware topspin, 
slices die de grond in kruipen, oerkreten die zelfs laag 
overvliegende boeings overstemmen en frivoliteiten 
allerhande. Meest gesmaakte slag vandaag was een 
moment waarop Jan in een dodelijke combinatie van 
tegenvoetse slagen van zijn wakkere opponent Tom 
Nyssen verstrikt geraakte en ter aarde neerstortte 
terwijl Tom een vervaarlijke smash wapende. Jan, 
viking als geen ander, gaf zich liggend in het malse 
gravel, geenszins gewonnen en zag dat die smash zijn 
richting uitkwam waarop hij met een kattensprong 
van het onderlichaam die bal alsnog speelde. Een lob. 
Niet aangeleerd in tennisacademies, maar verrassend. 
Het publiek was inmiddels rechtgeveerd en keek met 
ingehouden adem naar een tweede smash van Tom. 
Zou hij missen?

Nee dus, Tom maakte simpel af. Niet alleen die smash 
maar ook de wedstrijd. 

Ondertussen was ook Yoren Rooijakkers  aan 
gene zijde van de omheining aanbeland waar hij 
Jaron Merck, een messcherpe tegenstander, aantrof 
die stevige meppen uitdeelde en speldenprikken 
wanneer nodig. Yoren nestelde zich in een positie 
van aanvallend denkende speler maar besloot op 
beslissende momenten vaak ‘mooi’ maar ‘net out’. 
Aan het einde van twee fel bevochten sets ging Yoren 
telkens iets meer in de fout terwijl hij toch voor 
kwam in de opbouw van de sets. Deze frustrerende  

vaststelling ondermijnde Yoren geleidelijk aan in 
de wedstrijd zodat Jaron naar de overwinning kon 
glijden (6/4 en 7/5). 

Een lang aangekondigde kraker was het duel 
tussen Lissa Van Quickenborne en Tessa Vanden 
Broeck in Dames 2. Ze kennen elkaar en wilden 
wel eens weten wie nu eigenlijk het best speelt. Het 
antwoord op die vraag bleef lang in het ongewisse 
aangezien Lissa de betere leek in de opbouw en 
qua tennisspel, maar Tessa wou zich daar niet bij 
neerleggen en probeerde allerlei listigheden uit. 
Totdat ze uiteindelijk werd gedwongen om ronduit 
verdedigend te gaan spelen maar ook dat lukte niet 
echt in de tiebreak van de eerste, zodat ze het nog 
moelijker kreeg in de tweede set.

Tessa die ook nog een carrièreswitch naar het betere 
acteerwerk achter de hand houdt, begon nu de laatste 
troeven uit haar mouw te halen. Kreunen, manken, 
trekkebenen en trekkebekken. Uiteraard terwijl ze 
als een haas de baan over stormde achter Lissa’s 
verdeelwerk (links/rechts) terwijl iedereen in het 
publiek een andere verklaring gaf aan de performance 
van Tessa. Lissa, Tenza-lid en Horizon-speelster, won 
verdiend in twee sets. 

Ook in Dames 2 was een ander Tenza-lid, Lotte 
Vermeylen soeverein tegen Amelie Verdenet. Lotte 
heerste doorlopend door Amelie niet voortdurend een 
hoog ritme te geven, maar gepast te liften en dan plots 
uit te halen of drops te strooien. Lotte in grote doen, 
won met 6/2, 6/4. 

Later op de dag zagen we de tenniszak van 
Daniel Kucirek op de baan staan. Daniel zelf was 
onzichtbaar. Daarachter.  Zijn tegenstander in Heren 
2 was Gautier Gramme, een lefty van Oree met 
zware en snelle forehand topspin. Gautier haalde 
verwoestend uit en Daniel poogde mee te gaan in 
het tempo. Daniel verzeilde drie meter achter de 
baseline en moest het spel lijdzaam ondergaan: 6/3 
voor Gautier. Match leek gespeeld. Maar waarom 
is Daniel een fenomeen? Omdat hij denkt. Met 
oplossingen komt. Hij gaf geen tempo meer aan 
Gautier, maakte hem zo monddood en ging dan drops 
leggen, gevolgd door lobs en omzeilde de moordende 
forehands. Gevolg: Gautier zwakte eerst weg, werd 
dan moedeloos en eindigde als een groot fan van 
Daniel. De ommekeer was een feit: 6/0 en 6/2 voor 
Daniel. Groots! 

johan


