PERSBERICHT
Kan Zizou Bergs vanavond stunten tegen Ramos-Viñolas?
Dinsdag 20 oktober 2020- Vanavond krijgen we de Belg Zizou Bergs (ATP 528) voorgeschoteld, die
het zal opnemen tegen de linkshandige Spanjaard Ramos-Viñolas (ATP 45). De 30-jarige Japanner
Kei Nishikori deelde deze ochtend mee dat hij zich zal terugtrekken uit het tornooi. De reeds
uitgeschakelde Federico Coria (ATP 86), kon zo toch nog in de volgende ronde geraken als
plaatsvervanger voor de Japanner. Coria kon de match niet op zijn naam schrijven en delfde zo het
onderspit tegen de spanjaard Pablo Andujar in twee sets (6-2, 6-3). David Goffin was beschikbaar
voor de pers deze avond.
David Goffin (29) nam even de tijd om de pers te word te staan alvorens hij aan zijn training begon in
de Lotto Arena.“Ik zet geen doelen voor dit tornooi in Antwerpen. Ik ben heel erg gemotiveerd om
zoveel mogelijk matchen als mogelijk te spelen”, aldus Goffin (ATP 14).
De Japanner Nishikori startte als een van de topfavorieten aan de European Open maar liep een
schouderblessure op in Roland Garros en wil geen risico nemen op de European Open. “Ik
denk niet dat het heel erg is, maar ik voel dat ik nog niet helemaal hersteld ben om te spelen.
Als ik zou spelen, zou dat aan vijftig procent zijn en dat risico wil ik niet nemen. Ik wil niet dat
het erger wordt", aldus Nishikori. Lucky loser Coria, kreeg zo een tweede kans om nog een
succesvol tornooi te spelen. Hij sloeg er niet in om de sterkere Pablo Andujar te verslaan.
Kan Belg Bergs stunten?
De Belg Zizou Bergs speelt de laatste match van de dag tegen de Spanjaard Ramos-Viñolas.
Het is voor Bergs het eerste ATP tornooi waaraan hij deelneemt dit jaar en zal als underdog
zijn beste tennis moeten bovenhalen tegen de hoger geklasseerde Ramos-Viñolas. Nummer
45 van de wereld heeft daarentegen al 9 matchoverwinningen op zijn naam staan dit
seizoen.
Straks is het nog uitkijken naar het einde van het spannende duel tussen Richard Gasquet (ATP 54) en
Alex de Minaur. (ATP 29). De twee stonden vorige zondag ook al samen op het veld om de finale van
de UTS (Ultimate Tennis Showdown) uit te vechten. Het was de Minaur die de trofee in handen
mocht nemen.
Persconferentie Karen Khachanov
De Rus Karen Khachanov (ATP 17), was eerder deze dag te vinden in de persruimte van de
Lotto Arena. Khachanov is erg optimistisch maar blijft met zijn voeten op de grond. “Ik ben
gekomen om te winnen maar realiseer zeker dat het geen makkelijke klus wordt. Met het
sterke deelnemersveld zal ik het een aantal zeer sterke spelers moeten verslaan.”
Volg alles van ons tornooi op www.europeanopen.be.
Nuttige statistieken over European Open op https://www.atptour.com/en/media/daily-media-notes

