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En nu alles voor een
ATP-punt
Het Janssen Kerres Open in Nieuwenhagen
is gewonnen door Mats Hermans. Voor hem
was het zijn eerste zege in een A-toernooi.
Nu wil hij meer. Deze zomer wil hij één ATPpunt.
ROEL HEYNEN

Bewolking boven de tennisbanen
van TC Nieuwenhagen even voor
het middaguur gisteren. De zon
komt er maar niet door, maar toch is
het warm. Benauwd zelfs. Mats
Hermans zit op het terras zijn racket

Mats Hermans
in actie tijdens
het
tennistoernooi in
Nieuwenhagen.
(ERMINDO
ARMINO)

nog even te perfectioneren. Af en
toe wenst iemand hem succes,
maar verder kan hij zich in alle rust voorbereiden op de
finale van het Janssen Kerres Open in Landgraaf. Het
nationale ranglijsttoernooi is belangrijk voor hem
aangezien hij nog wat plekken wil stijgen in de nationale
ranking. Allemaal voor een hoger doel: minimaal één
punt voor de wereldranglijst (ATP).
Dat laatste valt hier niet te verdienen, maar een paar
extra punten voor de nationale ranglijst zijn mooi
meegenomen. Zo kan Hermans makkelijker instromen bij
de Future-toernooien in binnen- en buitenland. De jonge
twintiger uit Heythuysen wil over een paar weken zijn
doel bereikt hebben.
Maar eerst de finale in Landgraaf. Tot de eindstrijd was
hij vrij simpel door het toernooi gerold. Alleen de halve
finale op zaterdag was een zware dobber. Drieënhalf uur
duurde de partij tegen zijn dubbelpartner Ricardo
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Hermans een set moest afstaan aan de tegenstander.
De finale gisteren tegen Stijn de Gier kende een vrij saai
verloop in de eerste set. Tot 4-4 behielden beide spelers
elke servicegame. Een break in de laatste game was
voldoende voor setwinst: 6-4. De tweede set ging tot 2-2
wederom volgens hetzelfde ritme, maar daarna liep
Hermans snel uit en bij 5-2 kon hij de beslissing
forceren: 6-2. Winst en dus extra punten.
„Op zich heb ik een goed toernooi gespeeld”, vertelt
Hermans. „De halve finale was lastig en ook de eerste
ronde liep niet erg soepel, maar dat had vooral met de
hitte te maken. Ik stijg nu gegarandeerd op de ranking.
Komende week speel ik in Nijmegen nog zo'n toernooi
als dit. Daarna speel ik drie weken Future-toernooien.”
Eerst speelt Hermans in Essen, daarna in Luik en dan
nog ergens in Nederland. Hij zal bij die toernooien eerst
de drie kwalificatieronden moeten overleven en daarna
ook nog de eerste ronde van het hoofdtoernooi. „Ik was
er vorig jaar al dichtbij”, legt hij uit. „Maar toen kreeg ik
telkens in het hoofdtoernooi een zware loting. Drie keer
heb ik toen de eerste ronde verloren. Ik hoop ergens in
de komende drie toernooien dat punt te pakken. En
anders later dit jaar. Ik wil dat per se hebben, dat punt.”
Aan conditie en fitheid zal het niet liggen. Ook na de hitte
van afgelopen week en de zware en lange halve finale
was hij in de eindstrijd duidelijk fitter dan De Gier. „Ik ben
ook best wel in vorm. Vandaag was niet de beste
wedstrijd maar dat is niet zo erg. Misschien was dat wel
een beetje de spanning.”
Later op de dag speelde Hermans de finale van het
herendubbel samen met partner Hagedoorn. Het duo
won vrij eenvoudig met 6-2 en 6-3 van het koppel Kevin
Benning en Max Wenders. De vrouwenfinale was een
prooi voor Jaimy-Gayle van de Wal. Zij won van de
Amerikaanse Zoe Gwen Scandalis met 6-3 en 6-3.
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