PERSBERICHT
Ugo Humbert wint European Open
Antwerpen, 25 oktober 2020 – Ugo Humbert (ATP 38) heeft de European Open in Antwerpen
gewonnen. De Fransman versloeg zondag in de finale de Australiër Alex De Minaur (ATP 29) in twee
sets (6/1, 7/6(4)). Het was de eerste keer dat de twee tegenover elkaar stonden. Humbert haalt met
deze zege zijn tweede ATP-tornooiwinst van het seizoen binnen.
Ugo Humbert duwde meteen het gaspedaal in: na een 5/1 voorsprong won hij de eerste set op de
service van De Minaur: 6/1 in minder dan 40 minuten.
De Minaur herstelde het evenwicht in de tweede set. In de vijfde game dwong hij een break af: 3/2. In
de negende spel dwong Humbert twee breakballen af, maar De Minaur won de game alsnog: 5/4.
Desondanks won de Australiër de tweede set niet. Humbert vocht terug en een tiebreak besliste de
tweede set én de wedstrijd in het voordeel van de Fransman: 7/6(4).
“Ik heb een paar kansen gekregen, maar Ugo was erg sterk vandaag”, bekende De Minaur na de
wedstrijd. “Ik wil graag een speciaal dankwoord richten tot de organisatie. Het was echt geweldig
spelen ondanks de moeilijke omstandigheden.”
“Ik was op de afspraak op de cruciale punten vandaag. Ik ben deze week elke wedstrijd mentaal sterk
geweest. Ik wist dat Alex een bewegende speler is en ik heb dat een paar keer kunnen counteren”,
dixit Humbert na zijn overwinning. “Ik ben erg trots op deze prestatie, dit is een hoogtepunt in mijn
nog korte carrière.”
Peers en Venus winnen dubbeltornooi zonder setverlies
John Peers (ATP 28) en Michael Venus (ATP 10) hebben het dubbelspel op de European Open
gewonnen tegen de Indiër Rohan Bopanna (ATP 37) en de Nederlander Matwe Middelkoop (ATP 50).
De setstanden waren 6/3 en 6/4. “We haalden de hele match een goed niveau”, blikt John Peers
tevreden terug op de match van vandaag. “Dit is een grote opsteker voor ons voor de volgende
wedstrijden.”
Opvallend: het Australisch/Nieuw-Zeelands duo heeft op de European Open geen enkele set verloren
(8-0) na hun derde finale van het seizoen. Ze maakten hun Tour-debuut samen pas in Auckland
(2020). Ze staan zesde in de ATP-dubbelranking.
Kristoff Puelinckx, Founder&CEO Tennium: “Ondanks alles hebben we dit jaar toch ruim 4.500
toeschouwers mogen verwelkomen op de European Open. We hebben veel felicitaties gekregen van
stad Antwerpen, de Vlaamse en federale overheid, sponsors en tal van anderen over de organisatie in
deze moeilijke jaargang. Ook in 2021 zijn we er terug met de European Open in Antwerpen. Ik wil ook
Dick, Ilse en hun volledige team een pluim geven voor de organisatie. We zijn er ondanks weinig tijd in
geslaagd om, op basis van verschillende scenario’s, een heel veilig tornooi te organiseren.”

Dick Norman, Tornooidirecteur European Open: “Ik ben heel tevreden dat we dit tornooi hebben
kunnen organiseren met een fantastische deelnemerslijst en heel wat schitterende matchen. Dit jaar
was het zeker niet eenvoudig als organisator in deze uitzonderlijke omstandigheden, maar ik blik heel
tevreden terug. We kijken al uit naar de editie van volgend jaar.”
Vlaams minister van Sport Ben Weyts: “Ik ben de organisatie dankbaar dat zij alles in het werk heeft
gesteld opdat dit internationale sportevenement in deze bijzondere tijden op een veilige manier kon
plaatsvinden. We kunnen terugblikken op een editie met een mooie winnaar uit een sterk bezet
deelnemersveld. Deze tennisspelers hebben ongetwijfeld vele Vlamingen aangezet om zo nu en dan
eens een balletje te slaan tussen de lijnen van een tennisveld.”
Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir: “In tijden waarin annulaties meer regel zijn dan
uitzondering is deze European Open een lichtpuntje voor zowel de spelers als de tennisliefhebbers.
We blijven er alles aan doen om volgend jaar opnieuw in alle veiligheid spelers en bezoekers te kunnen
ontvangen in een volle Lotto Arena.”
Volg alles van ons tornooi op www.europeanopen.be.
Nuttige statistieken over European Open op https://www.atptour.com/en/media/daily-media-notes.

