Dick Norman na de loting: “Enkele mooie affiches”
Antwerpen, 17 oktober 2020 - Het ATP 250-tornooi in Antwerpen gaat morgen van start. Vandaag
vond in de Lotto Arena de loting plaats van de European Open. Met een fantastisch sterk
deelnemersveld -8 spelers uit de top 30- wordt een spannende tennisweek verwacht. De loting
belooft ons alvast een aantal prachtige affiches voor de eerste rondewedstrijden. “We zijn enorm
blij dat het tornooi ondanks de recent genomen verstrengde maatregelen kan plaatsvinden in
goede omstandigheden. Samen met Vlaanderen en de stad Antwerpen zijn we erin geslaagd om
het tornooi zo corona-proof mogelijk te maken”, aldus tornooidirecteur Dick Norman.
Onder het toeziend oog van tornooidirecteur Dick Norman werd in de persruimte van de Lotto Arena
geloot voor de vijfde editie van de European Open. Het is ongetwijfeld uitkijken naar een aantal
topmatchen in de eerste ronde.
Tornooidirecteur Dick Norman: "We zijn blij dat acht spelers uit de top-30 deelnemen aan het
enkeltornooi. Het deelnemersveld is nog sterker dan alle vorige edities. David Goffin heeft in de
volgende ronde een mooie, haalbare kaart om in de kwartfinales te geraken. Wat de
dubbelwedstrijden betreft zijn we heel trots dat we erin geslaagd zijn om met Cabal/Farah 's werelds
nummer 1-duo naar Antwerpen te halen. Enkele youngsters spelen onmiddellijk tegen elkaar in het
dubbel. Dat zal ook enkele mooie duels opleveren."
Extra voorzorgsmaatregelen
Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen heeft de organisatie van de European Open een
aantal nieuwe voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo zullen er twee zitplaatsen tussen elke bubbel
voorzien worden om zo meer afstand te bewaren. Ook zorgt de avondklok ervoor dat matchen
vervroegd zullen worden. Op deze manier zullen zowel de toeschouwers als het personeel zich ook
aan deze maatregel kunnen houden.
“De vijfde editie van de European Open kan uitpakken met een erg straf deelnemersveld”, zegt een
trotse Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Het is fijn te zien dat ook onze tennisspelers hier de
kans krijgen om te schitteren voor eigen publiek. Ik geloof sterk in de aanstekelijke kracht van sport
en ik ben ervan overtuigd dat zij vele Vlamingen warm kunnen maken om ook eens te tennissen,
want zien sporten doet sporten.”
"Met EventFlanders hebben we er alles aan gedaan om dit topevenement ook in deze
organisatorisch zware tijden te laten doorgaan. Dat we zo'n mooi deelnemersveld kunnen lokken,
geeft de burger moed. Ook voor de werkgelegenheid in de eventsector is dit tornooi geen
overbodige luxe in tijden van stijgende coronacijfers", zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal
Demir.

De Vlaamse overheid slaat via EventFlanders de handen in elkaar met de stad Antwerpen en de Haven
van Antwerpen om deze organisatie mee 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.

