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Onze vrienden uit Beckhand hadden aangekondigd 
dat ze naar Tenza zouden komen en ze hielden 
woord. Dagelijks zijn ze aanwezig met een aantal 
van hun topspeelsters. Vandaag zelfs met Lien 
Verheyen (nummer 65 van België) en Helena 
Herremans (nummer 157 van België), die het tegen 
elkaar moesten opnemen in een clash tussen twee 
hartsvriendinnen die al jaren samen interclub spelen 
en al een paar hete duels hebben uitgevochten met 
de Horizon-zusjes Iben en Oona Mol. Na een sterke 
start van Helena (2/0), zette Lien al gauw orde op 
zaken en won de eerste set (6/3), waarop Helena weer 
reageerde met krachtige spreiding (0/6). Dit alles leek 
slechts een klassieke opbouw naar een zinderend slot 
maar Lien bleek te beschikken over een zeer grote 
energie en felle wil om deze partij echt wel naar zich 
toe te halen. Altijd bijzonder moeilijk voor spelers om 
te spelen tegen wie je zeer goed kent ‘buiten’ de baan. 
Ook hier leek dat mee te spelen en werd de hiërarchie 
netjes gerespecteerd zodat de vrede werd bewaard. 

In een andere Dames 1 wedstrijd mocht thuisspeler 
Dorien Kappetijn spelen tegen Axana Maureen die 
de oudere versie van Dorien lijkt met gelijkaardige 
slagen en spelstijl. Zware dreunen, vooral vanuit de 
forehand en af en toe een dropje. Jammer genoeg 
voor Dorien staat Axana al een stuk verder maar het 
was zeker een leerrijke partij. 

Ook Julie Winters moest al in een vroege fase van 
het Dames 1-tornooi aan de bak. Tegen Yuldasheva 
viel het mee want die daagde niet op. Tegen 
Charlotte Dupont is Julie dan weer duidelijk 
favoriet maar waakzaamheid blijft geboden. Julie 
lijkt het wat moeilijker te hebben wanneer ze zelf 
het spel moet maken. Na mooie openingen aarzelt ze 
om mee te komen met haar bal. Vaak krijgt ze flauwe 
lobjes terug en moet ze dus weer gaan opbouwen van 
achterin. Een wedstrijd kan zo wel even duren. Maar 
Julie nam geen enkel risico, vermeed ballen in de 
buurt van de lijnen en focuste zich sterk op de laatste 
games zodat de partij niet nodeloos uitliep. Ouders 

keken vanop een coronabankje toe en namen Julie in 
hun warm midden op na afloop. Een huiselijke bubbel 
werd vastgelegd door onze fotograaf. 

Eén van de boeiendste tabellen lijkt Heren 2 waar 
gisteren een zestal heren op het terras aan de pers 
verzekerden dat zij de grote favoriet voor de eindzege 
zijn. Toen bleek dat de echte favorieten nog niet 
begonnen zijn, was duidelijk dat hier enkele ego’s 
een zware tik zullen krijgen de komende dagen. 
Reikhalzend wordt uitgekeken naar de Tenza-
clash tussen Shaun Cockaerts en zijn leermeester 
Mathieu Pauwels die dinsdag tegen elkaar spelen, 
maar evengoed naar de prestaties van Tommy 
Verlinde, ongeslagen heerser in die reeks, of jonge 
krullebol Fadi Bidan die in Heren 1 de kraker van de 
dag speelde tegen Koen Vandersaenen, een rijzige 
Germaan die fier rechtop marcheert en bij tijd en 
wijlen de voorhamer boven haalt. Koen ontdeed zich 
met moeite van Fadi in drie spannende sets. 

Ook Olivier Druwe heeft in de tabel van Heren 2 al 
kwaliteit laten zien. Hij won wel erg indrukwekkend 
van Iyan Cresens met zeer aanvallend en gespreid 
spel. Olivier is duidelijk meer waard dan wat zijn 
ranking laat vermoeden. Maar ook andere underdogs 
of schaduw favorieten staan nog te wachten. 

Thuisspelers Sander Cauweliers of Stijn Van 
Cutsem hopen voor sensaties te kunnen zorgen, 
de broers Nees (Lucas en Matthijs) bleven niet 
onopgemerkt en Florian Cuveele, Mao Poels en 
Lowie Verlinden wonnen gisteren duidelijk van 
degelijke tegenstanders, terwijl Joachim Marck nog 
geen verklaringen aflegde. Kortom een reeks om naar 
uit te kijken.

Al dit geweld in Dames 1 en Heren 2 neemt natuurlijk 
niet weg dat de topmatch van de dag twee heren 
van een heel ander allooi op het voorplan plaatste. 
Pieter Berckmans had zich de afgelopen maanden 
grondig voorbereid op dit tornooi. Zijn tegenstander, 
Jean Vanhoegaerden, afkomstig uit Hoegaarden, 
was niet zonder reden naar Zaventem afgezakt. 
Hoewel Pieter met kloeke stap de baan opstoof en 
energie uitstraalde, kreeg zijn blind vertrouwen in 
een goede afloop een stevige deuk toen Jean een 
paar rake forehandvegen rechtdoor afvuurde. Hier 
was weinig sprake van technisch vernuft of subtiel 
effect. De no nonsense forehands van Jean duwden 
Pieter op de hielen en hij moest de tweede set dan ook 
inleveren. Pieter, die precies 40 jaar werd tijdens de 
wedstrijd, wist dat er nu geen ruimte meer was voor 
mededogen met de precies 60-jarige Jean. Na een 
bloedstollende finale won Pieter met 6/4 in de derde 
en kon het verjaardagsfeest beginnen. Twee wittes 
van Hoegaerden werden besteld. 

johan

Een groot sterrentornooi brengt sfeer en kwaliteit op en rond de tennisbanen.  Enkele spelers pakten uit en 
de eerste speculaties over wie het zondag in de finales zou kunnen halen steken de kop op. De HORIZON 
OPEN nadert de fase waar het kaf van het koren wordt gescheiden. 


