PERSBERICHT
Geerts en Mertens naar kwartfinale dubbelspel
Antwerpen, 19 oktober 2020 – Op de tweede dag van de European Open wisten de Belgen hun eer
hoog te houden. Geerts (ATP 391) en Mertens (ATP 467) versloegen in de eerste dubbelmatch van
het tornooi het Amerikaans-Italiaans koppel Zane Khan (ATP 1005) en Luca Nardi (ATP 917). Twee
sets (6/4, 7/6) waren genoeg om zich te plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Vanavond
staat ook de clash tussen de landgenoot Kimmer Coppejans (ATP 172) en Ugo Humbert (ATP 38) op
het programma.
Geerts, die gisteren nog verloor in het enkelspel tegen de Italiaan Caruso (ATP 77), was vandaag dan
ook erg blij met de overwinning. Het duo stoot zo door naar de kwartfinales van het dubbelspel.
Feliciano López, nummer 62 op de ATP-ranking, won deze middag zijn eerste rondewedstrijd. De
vlotte overwinning (6/3 ,6/2) tegen Tommy Paul (ATP 59) bezorgde hem een plaats in de volgende
ronde. López, die al voor de derde maal deelneemt aan de European Open, verheugt zicht erg op de
rest van het tonooi. "Mijn focus ligt nu op het afwerken van een goede tennisweek hier in
Antwerpen. Het is moeilijk om al verder in de toekomst te kijken, want je kan niet veel plannen in
deze coronatijden. Ik wil gewoon zoveel mogelijk matchen spelen, een ander doel kan ik voorlopig
niet voorop stellen”, dixit de intussen 39-jarige Spanjaard.
Lajovic verliest
Dusan Lajovic (ATP 25) beet in het zand tegen de 22-jarige Amerikaan Frances Tiafoe. De 30-jarige
Serviër werd verslagen in twee sets (3-6 en 6-7). Op dit moment speelt de Belg Kimmer Coppejans
(ATP 172) nog tegen de Fransman Ugo Humbert (ATP 38).
Tickets zijn nog steeds te verkrijgen voor de komende weekdagen. De Japanner Kei Nishikori is te
bewonderen op dinsdag en de Bulgaar Grigor Dimitrov zal op woensdag de arena betreden. Dinsdag
speelt de 21-jarige Belg Zizou Bergs (ATP 528) tegen de Spanjaard Ramos-Viñolas (ATP 45). Het
Belgische topduo Sander Gillé en Yoran Vliegen neemt het woensdag op tegen Arevalo/O’Mara.
Volg alles van ons tornooi op www.europeanopen.be.
Nuttige statistieken over European Open op https://www.atptour.com/en/media/daily-media-notes.

