PERSBERICHT
Malisse strandt in halve finale dubbel, Sinner en Schwartzman spelen enkelfinale
Antwerpen, 23 oktober 2021 - Xavier Malisse heeft zich aan de zijde van zijn pupil Lloyd Harris niet
geplaatst voor de finale van het dubbelspel na een heel sterke tornooiweek. In het enkelspel staan
Jannik Sinner en Diego Schwartzman in de finale. Lloyd Harris kon Sinner op geen enkel moment aan
het wankelen brengen. Kwalificatiespeler Jenson Brooksby verkocht opnieuw zijn huid duur in de
eerste set, maar kon Schwartzman niet uit zijn derde finale in Antwerpen houden.
Eerste reekshoofd in het enkelspel Jannik Sinner speelde de eerste halve finale van de dag tegen Lloyd
Harris. De jonge Italiaan bleek al snel zijn favorietenrol waar te maken. Hij ging in de eerste set maar
liefst twee keer door de opslag van de Zuid-Afrikaan. Hij serveerde de tweede set uit bij een stand van
5-2 en won set één met 6/2. Het was duidelijk dat Harris uit een ander vaatje moest tappen om Sinner
aan het wankelen te krijgen. Harris kon ook in de tweede set geen antwoord verzinnen op het spel van
Sinner en moest meteen zijn opslagspel inboeten. Voor de 24-jarige Zuid-Afrikaan zat er niets anders
op dan zijn meerdere te erkennen, ondanks enkele knappe punten. Harris verloor de match met
tweemaal 6/2 in iets minder dan anderhalf uur. De 20-jarige Sinner stoot zo door naar zijn eerste finale
op de European Open. “Ik ben erg blij om hier in de finale te staan, het is leuk om voor zo’n volle zaal
te spelen. Twee jaar geleden speelde ik hier mijn eerste halve finale op de ATP-tour, deze court ligt
me. Ik ben erg tevreden met mijn niveau dat ik haal deze week.”
Qualifier Jenson Brooksby speelde de laatste halve finale van het enkelspel tegen nummer 14 op de
wereldranglijst Diego Schwartzman. In de eerste set was het de Argentijn die de bovenhand had. Hij
sloeg er snel in een break te verzilveren. Brooksby gaf zich niet gewonnen en kon de stand weer in
evenwicht brengen tot 4-4. Schwartzman voerde druk op en kon nogmaals door de opslag van
Brooksby gaan. De eerste set ging met een score van 6/4 naar Schwartzman. De Argentijn leek niet te
stoppen en kon al snel een 3-0 voorsprong uitbouwen in de tweede set. Met een dubbele break op zak
kon het bijna niet meer mislopen voor Schwartzman. De Argentijn haalde zijn voet niet van het
gaspedaal en won de tweede set met 6/0. “Ik vond goed het evenwicht tussen een solide spel en
agressiviteit op het veld”, aldus Schwartzman na afloop. “Het blijft heel speciaal om hier te spelen,
zeker nu ik voor de derde keer in de finale sta hier.”
De tweede halve finale van het dubbelspel stond ook op het programma. Eerder plaatsten Mahut en
Martin zich al. Zaterdagavond schaarden de Nederlanders Koolhof en Rojer zich eveneens in die finale.
Xavier Malisse slaagde er met Lloyd Harris aan zijn zijde niet nog eens in om te stunten. De Belg kan
het tornooi evenwel met opgeheven hoofd verlaten na heel wat indrukwekkende punten de afgelopen
week. Tegen het Nederlandse duo werd het 4/6 in een evenwichtige eerste set. Ook de tweede set
bleef in evenwicht, maar het was het Nederlandse duo die de wedstrijd in hun voordeel besliste met
2/6.
Eerder op de dag werd er ook een rolstoeltenniswedstrijd afgewerkt tussen Jef Vandorpe/Ruben
Spaargaren en Tom Egberink/Maikel Scheffers. Het laatste duo leek lange tijd op weg naar de
overwinning, maar Vandorpe en Spaargaren kwamen terug uit het dal en maakten er alsnog 6-6 van.
In tegenstelling tot het begin van de set begon de tiebreak voor Vandorpe en Spaargaren wel
uitstekend. Het duo bouwde al snel een voorsprong uit die ze niet meer uit handen gaven. Vandorpe

en Spaargaren wonnen de wedstrijd. De Belgische wereldtopper Joachim Gérard kon er helaas niet
bijzijn, maar eerder deze week ging tornooidirecteur Dick Norman hem een trofee overhandigen.
De Vlaamse overheid slaat via EventFlanders de handen in elkaar met stad Antwerpen om dit
topevenement mogelijk te maken. EventFlanders werkt in de schoot van Toerisme Vlaanderen, maar
is een samenwerking van Toerisme Vlaanderen, het departement Buitenlandse Zaken, het
departement Cultuur, Jeugd en Media en Sport Vlaanderen.
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