PERSBERICHT
Ugo Humbert voor het eerst in finale European Open na thriller
Antwerpen, 24 oktober - Ugo Humbert wist zich zaterdagnamiddag als eerste te plaatsen voor de
finale van het enkelspel op de European Open. De Fransman versloeg de Engelsman Daniel Evans
in drie sets: 6-4, 6-7(7) en 4-6. De 22-jarige Humbert redde maar liefst vier matchpunten. Op dit
moment is de andere halve finale aan de gang tussen Alex de Minaur en Grigor Dimitrov.
In de eerste set ging Evans (ATP 35) meteen door de opslag van Humbert in het tweede spel van de
match. De Fransman zorgde onmiddellijk voor een rebreak. Evans trok evenwel het laken naar zich
toe in de eerste set met 6-4.
In de tweede set probeerde Humbert het evenwicht te herstellen. De Fransman kon onmiddellijk een
break afdwingen in het tweede spel en uitlopen tot 0/3. Evans knokte zich terug in de set tot 3/3 en
dwong een tiebreak af. Humbert wendde vier matchpunten af en won de spannende tiebreak met
7/9.
Humbert was gelanceerd en bouwde in de derde set een 0/2 en 2/4 voorsprong uit. Bij 4/5 kon
Humbert op eigen opslag de match in zijn definitieve plooi leggen.
Humbert (ATP 38), die vorig jaar strandde in de halve finales van de European Open na verlies tegen
de latere winnaar Andy Murray, stoot dus nu wel voor het eerst door naar de finale in Antwerpen. Hij
versloeg dit jaar achtereenvolgens Coppejans, Carreño Busta en Harris. Opvallend: hij is de vierde
Fransman die de finale haalt in Antwerpen, na Gasquet (winnaar 2016), Tsonga (winnaar 2017) en
Monfils (finalist 2018).
Op dit moment speelt Alex De Minaur (ATP 29) nog tegen Grigor Dimitrov (ATP 20) voor het andere
finaleticket. Wordt het de eerste finale sinds 2019 (Bazel) voor De Minaur of de zestiende finale in
zijn carrière voor Dimitrov?
Peers en Venus eerste finalisten dubbelspel
Pablo Andújar en Sander Arends speelden de eerste halve finalematch van het dubbelspel op
zaterdagvoormiddag. Hun tegenstanders waren de Australiër John Peers en Michael Venus uit
Nieuw-Zeeland. Een vlotte tweesetter (6/3, 6/4) in het voordeel van Peers en Venus brengt hen zo in
de finale van het dubbelspel van de European Open. Het duo zal de strijd om tornooiwinst uitvechten
tegen de winnaar van de volgende halve finale later op de dag: het Belgische duo Gillé en Vliegen of
de Nederlander Middelkoop en de Indiër Bopanna.
Volg alles van ons tornooi op www.europeanopen.be.
Nuttige statistieken over European Open op https://www.atptour.com/en/media/daily-media-notes

