PERSBERICHT
Jannik Sinner dendert naar zege in European Open!
Antwerpen, 24 oktober 2021 - Jannik Sinner (ATP-13) heeft de zesde editie van de European Open in
Antwerpen (ATP 250) vlot op zijn erelijst gezet. De jongste winnaar ooit van het tornooi in
Antwerpen knalde naar winst tegen de Argentijn Diego Schwartzman met bij vlagen weergaloos
tennis.
In de finale van het enkelspel stond de Argentijn Diego Schwartzman tegenover de Italiaan Jannik
Sinner. De Argentijnse nummer 14 van de wereld stond voor de derde keer in de finale van de
European Open. Voor Sinner was het zijn tweede keer dat hij deelnam aan het tornooi. In 2019 kreeg
hij al een wildcard en strandde hij in de halve finale. Toen verloor hij tegen Stanislas Wawrinka.
De 20-jarige Italiaan schoot sterk uit startblokken en verzilverde meteen een break. Sinner toonde
geen medelijden in de eerste set en serveerde uit bij een stand van 5/2. De Italiaan schreef de eerste
set op zijn conto met 6/2. Schwartzman moest het in de tweede set over een andere boeg gooien om
een kans te maken tegen het uitstekende spel van Sinner. Niets leek de Italiaan te kunnen stoppen.
Sinner gaf Schwartzman ook in de tweede set geen kans. Een vroege break in de tweede set zette
Sinner op koers naar de overwinning. Sinner bleef kalm en won de tweede set en zo de match met 6/2
6/2. Jannik Sinner kan zich zo de jongste winnaar in de geschiedenis van de European Open noemen.
“Ik heb het spel van mijn tegenstander goed kunnen lezen vandaag”, aldus Jannik Sinner na zijn vlotte
winst. “Hij is een beweeglijke speler en daar vond ik een oplossing op. Je hebt van die matchen waar
dat niet lukt, maar deze week vond ik mijn beste tennis. Ik vond ook vandaag de oplossing op
belangrijke momenten en ik ben enorm tevreden dat ik deze tornooiwinst op zak kan steken. Twee
jaar geleden kreeg ik hier een wildcard, nu sta ik hier met de trofee. Dat geeft me een prachtig gevoel.”
De finale in het dubbelspel werd eerder op zondag uitgevochten tussen het Franse duo Nicolas
Mahut/Fabrice Martin en Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer. Mahut en Martin begonnen sterk aan de
wedstrijd. Met een break op het eerste opslagspel van Rojer/Koolhof was de toon gezet. De twee
Fransen bleven doorheen de match het overduidelijke, sterkere team. In de eerste set gaven ze geen
enkel spel uit handen en wonnen met 6/0. Ook in de tweede set kwam er geen sterk genoeg antwoord
uit het kamp van Rojer/Koolhof. Nicolas Mahut en Fabrice Martin kroonden zich zo tot de
dubbelkampioen van de European Open 2021.
“We wisten al langer dat we een goed dubbelduo vormden, maar dat hebben we nu ook bewezen op
het veld door deze titel te winnen. “In de tweede set kon de wedstrijd er nog anders uitgezien hebben,
maar we hebben op dat cruciale moment de match naar ons toe kunnen trekken. Op het einde van de
wedstrijd hebben we echt kunnen genieten van deze tornooiwinst”, aldus het Franse duo
Mahut/Martin na afloop.
Kristoff Puelinckx, Founder&CEO Tennium: “Corona sluimert nog maar we hebben ondanks alles dit
jaar toch een pak toeschouwers mogen verwelkomen op de European Open. Al vanaf het begin van de
week kwam een pak volk opdagen. Het was een plezier om vast te stellen dat we erin geslaagd zijn
opnieuw een heel veilig tornooi te organiseren. We hebben veel felicitaties gekregen van stad
Antwerpen, de Vlaamse en federale overheid, sponsors en tal van anderen over de organisatie. Ik wil

ook Dick, Ilse en hun volledige team feliciteren voor de organisatie in nog steeds moeilijke
omstandigheden.”
Dick Norman, Tornooidirecteur European Open: “We zijn er ondanks alles toch in geslaagd een mooie
deelnemerslijst samen te stellen voor deze editie. We hebben niet alleen een fantastische winnaar, ook
andere ambassadeurs hebben het tornooi extra kleur gegeven. We hebben heel wat spannende en
schitterende wedstrijden gezien, al vanaf de eerste ronde. Denk maar aan die derde langste driesetter
van dit jaar tussen Tiafoe en Murray. We kijken al uit naar de editie van 2022, waar de voorbereidingen
al voor zijn begonnen.”
Schepen voor sport Antwerpen Peter Wouters: “Na een week vol toptennis op en veel animo naast
het tenniscourt kan ik maar één conclusie trekken: het tennis lééft echt in Antwerpen. Het talrijk
opgekomen publiek vroeg en kreeg een aaneenschakeling van hoogtepunten. Dan denk ik
bijvoorbeeld aan de epische driesetter tussen Murray en Tiafoe, het geslaagde optreden van X-Man
aan de zijde van de dubbele shiften draaiende Harris en de topfavoriet Sinner die de hoge
verwachtingen inloste. Pure propaganda voor het tennis en dus ook weer goede reclame voor
Antwerpen, de sporthoofdstad van Vlaanderen. Bij Sporting A kijken we nu al uit naar de volgende
editie.”
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.
Volg ons op:
Facebook: https://www.facebook.com/europeantennisopen
Twitter: @eurotennisopen
Instagram: @europeantennisopen
Web: http://europeanopen.be
Tickets: https://europeanopen.be/nl/tickets-2/
ATP: https://www.atptour.com/en/tournaments/antwerp/7485/overview

