PERSBERICHT
Gillé en Vliegen vlot door naar volgende ronde dubbelspel
Woensdag 21 oktober 2020 – Het was vandaag uitkijken naar het Belgische duo Sander Gillé (ATP
43) en Joran Vliegen (ATP 36) in de Lotto Arena. Het duo nam het op tegen Marcelo Arevalo (ATP
54) en de Brit Jonny O’Mara (ATP 58). Het was aan het Belgische duo om op het elan van Bergs, die
gisteren nog wist te stunten tegen Ramos-Viñolas, om door te stoten. Dat deden ze met glans.
Vanavond is het nog uitkijken naar vierde reekshoofd Grigor Dimitrov (ATP 20) die het momenteel
opneemt tegen de Spanjaard Pablo Andujar (ATP 55). De Canadees Milos Raonic (ATP 19) won de
eerste wedstrijd van de dag tegen de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 52). Twee sets was genoeg om
door te stoten naar de achtste finales van de European Open. Het duel tussen de twee Amerikanen
Fritz en Opelka werd uitgevochten op court 1. De 22-jarige Amerikaan wist zijn landgenoot in twee
overtuigende sets naar huis te spelen.
Sander Gillé en Joran Vliegen konden hun eerste match van het tornooi verzilveren. Ze wonnen in
twee overtuigende sets (6-4, 6-3) van het Brits-Salvadoraans duo Marcelo Arevalo/Jonny O’Mara.
Even enthousiast als hun toeschouwers tijdens de match kijken ze uit naar de volgende ronde. “We
zijn erg blij dat we eindelijk nog eens voor publiek kunnen spelen. Dat doet ons enorm deugd. We
gaan alles blijven geven en hopen ver te geraken in dit tornooi.”
Deze ochtend kon de nummer 19 op de ATP-ranking zijn favoriete rol in het duel tegen Bedene
waarmaken. Na een relatief makkelijke eerste set kon Raonic zijn kalmte en niveau behouden om zo
de tweede en laatste set ook binnen te halen (6-3, 7-6). Met deze overwinning op zak stoot de
Canadees door naar de achtste finales van de European Open.
Battle of the Americans
Op Court 1 stonden landgenoten Taylor Fritz (ATP 28) en Reilly Opelka (ATP 33) tegenover elkaar.
Fritz won in twee sets (7-6, 6-1). In de eerste set wist Opelka gelijke tred te houden als Fritz. Het was
in de tiebreak van de eerste set dat Fritz de cruciale momenten in handen pakte en zo ook met de
eerste set aan de haal ging. Het verlies van de eerste set bezorgde Opelka een mentale tik. Hij kon
niet meer terugvechten in de tweede set die hij uiteindelijk verloor met 6-1.
Ugo Humbert (ATP 38) kon in een spannende driesetter tegen Pablo Carreño-Busta (ATP 15) aan het
langste eind trekken (5-7, 6-3, 6-4). Humbert was erg blij met het winnen van deze spannende
match. “Het veld in Antwerpen ligt mij zeer goed. Vorig jaar bereikte ik nog de halve finale en ik wil
het nog beter doen dit jaar.”
Vanavond is het ook nog verder uitkijken naar de match tussen het vijfde reekshoofd Grigor Dimitrov
en de Spanjaard Pablo Andújar. Als laatste van vandaag zal de winnaar van de UTS (Ultimate Tennis
Showdown) de Minaur, die gisteren won van Richard Gasquet, het opnemen tegen de Spanjaard
Feliciano López op Center Court.
Volg alles van ons tornooi op www.europeanopen.be.
Nuttige statistieken over European Open op https://www.atptour.com/en/media/daily-media-notes

