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met de bal, maar om bij de groep aan te sluiten is het.
nog te vroeg. (HML)

/ Tennis-.,..--
BRECHT VAN BUGGENHOUT GROOTSTE STIJGER

IN VLAAMS-BRABANT

«BO-klassement was, toch
even schrikken»

Met e.en sprong van liefst acht klassementen voor-
waarts is Brecht Van Buggenhout de sterkst gestegen
tennisser in het Vlaams-Brabantse gewest. Eengepas-
te bekroning voor een erg knap seizoen, dathem vol-
gend jaar een BO-ranking oplevert.
«Als je zoals ikals C+15/5 vier toernooien winnend af-
sluit en in totaal meer dan 3.500 punten verzameld
hebt, dan weet je natuurlijk wel dat je je aan iets mag
verwachten alsdie klassementen uitkomen», reageert
de amper 14-jarige youngster van Stade Leuven.
«Maar toch was het een beetje schrikken toen ik het
nieuws vernam. Ik ben hier uiteraard heel tevreden
mee, al zorgt het ook wel voor extra druk en nemen de .
verwachtingen voor 2015 alleen maar toe. Maar bo-
venal doet het dromen van meer, zeker als het zoals bij .
mij al tennis iswatde klok slaat als het op sporten aan-
komt, Daarnaast volg ik gewoon middelbare studies
Latijn-Wiskunde.»
«Hoe het komt dat ik er op korte termijn zo sterk op
vooruitgegaan ben?Vooral door veel tetrainen op Sta-
de onder leiding van coach Alex Horobeanu. Vorige
winter zat ikaan zo'n vier uur perweeken dat isnu niet
anders. Vooral mijn opslag en mijn netspel is er onder-
tussen serieus op verbeterd, al wil ik volgend seizoen
nog iets meer initiatief nemen in de rally's en minder
teren op mijn regelmaat. Dat zal ook nodig zijn om in
die tweede reeks mijn mannetje te staan», beseft Van
Buggenhout. (SDH) •
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