PERSBERICHT
Dimitrov, Humbert, Evans en De Minaur naar halve finale European Open
De kwartfinales op de European Open zorgen voor het nodige spektakel. Grigor Dimitrov (ATP 20)
moest zijn match tegen Canadees Milos Raonic (ATP 19) niet spelen. Door een buikspierblessure
moest de Canadees forfait geven tegen de Bulgaar. Fransman Ugo Humbert stoot door naar de halve
finales met een complexlose overwinning tegen Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 90). Na een match
waar de emoties hoog op liepen kan de Brit Daniel Evans (ATP 35) in drie sets (6/3, 7/6, 6/4), Rus
Karen Khachanov wegspelen. Alex De Minaur (ATP 29) kon zich als laatste plaatsen voor de halve
finales van het enkelspel. De Australiër won in twee sets: 6/3, 6/0.
In de eerste match van de dag stond Grigor Dimitrov (ATP 20) tegenover de Canadees Milos Raonic
(ATP 19). Door een eerder opgelopen blessure aan de buikspieren moest Raonic passen voor deze
match. Het verhaal op de European Open komt zo tot een eind voor de Canadees.
Ugo Humbert klopt Lloyd Harris en staat opnieuw in de halve finale
De tweede match van de kwartfinales werd uitgevochten tussen qualifier Lloyd Harris (ATP 90) en de
Fransman Ugo Humbert (ATP 38). Het was uiteindelijk Humbert die de Zuid-Afrikaan kon verslaan in
twee sets (6/3, 7/6). In de eerste set kon de Fransman met twee breaks de eerste helft van de match
binnenhalen. Het was echter in de tweede set dat de Fransman het lastig kreeg tegen de taaie ZuidAfrikaan. Harris liet enkele cruciale punten in de tie break liggen. “Lloyd had een heel goede service.
Ik heb geprobeerd om maximaal te retourneren. Ik heb ik gewoon mijn spel gespeeld. Ik ben zeer
tevreden met de match van vandaag. Met mijn service kon ik veel variëren en ik speelde zeer
agressief. Vorig jaar haalde ik de halve finale, dit jaar wil ik nog beter doen. Ik ga mijn best doen om
een mooi resultaat neer te zetten. Ik wil de fans bedanken voor de steun vandaag, het deed me echt
deugd. Ik speel graag in Antwerpen!”, aldus Humbert na de partij. Hij stoot zo door naar de halve
finales, waarin hij Daniel Evans treft.
Daniel Evans mept Karen Khachanov naar huis
Karen Khachanov (ATP 17) verloor in drie sets van de Brit Daniel Evans (ATP 35), met (6/3, 7/6, 6/4).
Khachanov leek helemaal gerecupereerd na de spannende match van gisteren tegen Zizou
Bergs, maar kon vandaag niet winnen van de net iets sterkere Brit. Met deze overwinning stoot
Evans door naar de halve finales van de European Open, waarin hij het opneemt tegen Fransman
Humbert. "Het was inderdaad een incidentrijke match, maar ik heb gewoon mijn spel gespeeld. Ik
heb mijn goede vorm bevestigd", aldus Evans na de match.
De Minaur last to qualify in two short sets
De laatste match van vandaag was die tussen Alex De Minaur (ATP 29) en de Amerikaan Marcos
Giron (ATP 94), die donderdag David Goffin versloeg. De Minaur maakte een einde aan de European
Open van Giron in twee korte sets: 6/3, 6/0. De Minaur neemt het in zijn halve finale op tegen
Dimitrov.
Volg alles van ons tornooi op www.europeanopen.be.
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