PERSBERICHT
David Goffin eerste grote naam op European Open in Antwerpen
Antwerpen, 8 september 2020 – De European Open komt met rasse schreden dichterbij. De
hoogste tijd om een eerste grote naam aan te kondigen: Belgische trots David Goffin (ATP-10)
heeft zijn deelname bevestigd voor de European Open in Antwerpen!
De 29-jarige Luikenaar etaleerde zijn goede vorm op de US Open in New York, waar hij zich voor het
vierde jaar op rij voor de vierde ronde plaatste.

David Goffin: “Ik ben blij dat ik kan aankondigen dat ik opnieuw zal deelnemen aan de European Open
dit jaar. Hopelijk kan ik een goed tornooi afwerken en een mooi niveau halen voor het Belgische
publiek. Tot binnenkort in Antwerpen!”
Tornooidirecteur Dick Norman is er, ondanks een drukke tenniskalender, dus in geslaagd om Goffin
naar Antwerpen te halen. “Het is als organisator altijd een grote troef om David Goffin erbij te hebben.

Vorig jaar ging hij eruit in de eerste ronde, ik hoop dat hij gebrand zal zijn op eerherstel. David staat
in de top 10 van de wereld en was op dreef op de US Open. Ik kijk ernaar uit om zijn vorm te zien op
Belgische bodem”, aldus Norman. Alle beste spelers van de wereld heeft hij al eens weten te verslaan,
inclusief Djokovic, Federer en Nadal.
De rechtshandige David Goffin, die zijn eerste ATP-tornooi won in 2014, was het jaar 2020 begonnen
met enkele uitstekende wedstrijden op de ATP Cup, met zeges tegen Nadal (toen ATP-1) en Dimitrov
(toen ATP-19).
Ook onze andere bevestigde Belgen Sander Gillé en Joran Vliegen stonden dit jaar in New York voor
het eerst in hun carrière in de kwartfinales van een Grand Slam. We verwachten ook veel van hen in
Antwerpen.

OVER EUROPEAN OPEN
De vijfde editie van de European Open ATP 250 vindt van 18 tot en met 25 oktober 2020 plaats in
de Lotto Arena in Antwerpen. De European Open maakt deel uit van de ATP World Tour en is het
grootste en enige tennistornooi in België van dit niveau.
Net zoals de vorige vier edities brengt de European Open enkele topspelers uit België en de wereld
samen. Door Covid-19 zal de editie 2020 een coronaproof tornooi zijn met correcte veiligheid voor
publiek, spelers en personeel.
Normaal gezien zal de ticketverkoop kunnen opstarten rond 15 september.
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