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"Competitiedrang
overwint
·veel obstakels"
Océane Hallemans atypische finaliste
Vrouwen 3 op TC Tenza
.
Meisjes van 16 die finales
spelen bij de vrouwen waren meestal al bij de meisjes 9 in competitie aan de
slag. Océane Hallemans is
atypisch op dat vlak: zij
begon pas op haar elfde te
tennissen en speelde nu al
twee finales in
Vrouwen 3.

Op middellange
termijn
heeft Océane Hallemans op
klassementsvlak
een hele
stap te zetten. Ze wil naar hogere B min-klassementen.
"De -15/2, daar mik ik op tegen het einde van mijn middelbare studies", bekent ze.

Sporthumaniora

Onrealistisch is dat mikpunt
allicht niet. Océane HalleHaar eerste finale haalde mans werkt; haar middelbare
Océane al helemaal in het be- studies af aan de sporthumagin ven het nieuwe zomersei- niora in het Redingenhof in
zoen op A Tc. '82 in Langdorp Leuven. Zij koos er de optie
tegen Hanne Van Winkel. tennis, Haar leraar is er Gert
Zondag op TC Tenza in Za- Vanderlinden.
"Hij was ook al mijn tennisventem trof ze Elien Brothaerts in de laatste wedstrijd leraar toen ik op mijn elfde
begon te tennissen op Stade
van haar reeks.
Leuven. Hij leerde me.de baOCÉANE HALLE MANS .
sisslagen. want ik begon toen
STADE LEUVEN TC
vanaf nul. Fysiek was ik al
wel mee met mijn leeftijdsgenotes daar ik verscheidene
sporten beoefende."
"Onder meer zeilen zat daarbij. Mijn zussen en mijn ouders doen dat nog altijd. Ik
"Het waren allebei wedstrij- ben ermee moeten stoppen
.den waarin ik veel leerde te- .omdat het niet meer te comgen tegenstandsters
met bineren was met tennistor· meer ervaring", licht Océane nooien spelen, maar ik hi-eld
Hallemans toe. "Dat is voor- er wel een sterke competitielopig het belangrijkste. Toch drang aan over. Dat is nu een
mag het niet te lang meer du- van mijn sterke punten,
ren eer ik een finale win. Dan waardoor ik behoorlijk snel
· kan ik in Vrouwen 2 mee- vooruit ga in het tennis ondoen. Daar kan en moet ik danks mijn late start. Ik overpunten pakken, want ik wil Win er veel obstakels mee."
Nog een sterk punt van Océmijn huidige C15/5 snel zien
verbeteren.'
ane is haar balgevoel. "Daar
JOHNMARIS

"Het belangrijkste is.
nu ervaring opdoen

~ ••.Océane Hallemans: "Ik
wil uiteraard al mijn
slagen ~.I!..g
- verbeteren."
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doe ik bij de opslag en in het
spel mijn voordeel mee. Ik
wil uiteraard al mijn slagen
nog verbeteren, maar het belangrijkste is nu ervaring opdoen. Op school ben in zes
uur met tennis bezig en op de
club volg ik ook nog een uurtje les."
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"Daarnaast wil ik veel tornooien spelen. Misschien doe
ik wel een gooi naar criteriumwinst, al is het ook mogelijk dat dit moeilijk wordt
omdat ik mijn inspanningen
over twee reeksen verdeel zodra ik een tornooi zou winnen in Vrouwen 3."

