PERSBERICHT
Gillé en Vliegen stoten door naar halve finale dubbelspel
Antwerpen, 22 oktober 2020 - Sander Gillé (ATP 43) en Joran Vliegen (ATP 36) hebben zich
donderdagnamiddag geplaatst voor de laatste vier in het dubbelspel. Het Belgische dubbelduo
nam met 7/5 en 6/3 de maat van de Britten Evans en Norrie. Geerts en Mertens slaagden daar
eerder vandaag niet in. Zij verloren met 6/4 en 6/1 van Andújar en Arends. Zizou Bergs en David
Goffin maken de Belgian Day helemaal compleet: zij komen in actie tegen respectievelijk
Khachanov en Giron.
Gillé en Vliegen hadden het in de eerste set knap lastig tegen de Britten Evans en Norrie, die eerder
vandaag ook verloor van de Canadees Milos Raonic in het enkelspel. De Belgen trokken het laken
evenwel naar zich toe in de eerste set met 7/5. In de tweede set werd het 6/3. "Het was geen
makkelijke match. We hebben vandaag alles uit de kast moeten halen om hier te kunnen winnen.
Het waren twee ervaren enkelspelers die nog niet zoveel ervaring hadden in het dubbelspel. We
wisten dat ze heel erg goed retourneren. Het was een hele opdracht om onze opslagspelletjes te
behouden. We vertrouwen elkaar blindelings en dat was misschien wel de doorslaggevende factor in
deze match. We waren weer heel erg blij om voor publiek te spelen en hopen jullie zaterdag terug te
zien!”, aldus het Belgische dubbelduo na de match.
Harris wint, nog twee Belgen in actie
De 23-jarige Zuid-Afrikaanse kwalificatiespeler Lloyd Harris (ATP 90) won deze namiddag vrij
verrassend van de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 28): 7-5, 7-6. Op dit moment neemt de jonge Belg
Zizou Bergs (ATP 528) het op tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 17). Ook David Goffin begint
vandaag aan zijn tornooi. Het nummer 14 van de ATP-ranking neemt het in de laatste match van
vandaag op tegen de 27-jarige Amerikaan Marcos Giron (ATP 94).
Andújar en Arends naar kwarfinale dubbelspel
De Belgen Michael Geerts (ATP 391) en Yannick Mertens (ATP 467) speelden op Court 1 tegen de
Spanjaard Pablo Andújar (ATP 55) en de Nederlander Sander Arends (ATP 81).
Het werd een vlotte overwinning voor de Spanjaard en de Nederlander in twee sets: 6/4, 6/1.
Michael Geerts, die zowel deelnam aan het dubbel en enkelspel van dit tornooi, zal dus dit jaar niet
meer te zien zijn in de Lotto Arena. Het Nederlands-Spaans duo plaatst zich zo, net als Gillé en
Vliegen, voor de halve finale in het dubbelspel van de European Open. Ze nemen het in die match op
tegen Peers en Venus.
Volg alles van ons tornooi op www.europeanopen.be.
Nuttige statistieken over European Open op https://www.atptour.com/en/media/daily-media-notes

