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Nicky Van Dyck: “We hebben genoeg ijzers in het vuur.”' Foto: Kms 

STERREBEEK - 

Nicky Van Dyck beviel zeven weken geleden pas van zoontje Alan Vets. Toch maakt de Betekomse A-
speelster zich al op voor een rentree op de courts als troef in de Rent A Car Interclub voor Het Zeen, dat 
van eerste nationale droomt. 

Een tennismatch is vaak zwaarder dan bevallen, hoor. Alles verliep rimpelloos met de bevalling. Mijn 
gynaecoloog was nochtans niet aanwezig, maar de vroedvrouw en een andere gynaecoloog deden uitstekend 
werk. Na hooguit een kwartiertje persen kwam mijn spruit al ter wereld.” 

 “Opnieuw tennissen wordt wel andere koek. De artsen zetten het licht pas na zes weken op groen. Mijn eerste 
vernieuwde kennismaking met de courts bleek geen onverdeelde meevaller. Hopelijk lukt het om tegen zaterdag 

27 augustus mijn steentje bij te dragen.” 

“Ik steun Het Zeen als speelster, coach of supporter. Tijdens mijn zwangerschap fungeerde ik trouwens al als 
coach. Ik deed dat met hart en ziel. Ik ken de meeste tegenstrevers en ken ook de capaciteiten van de eigen 
ploeg.” 

Promotiekans 

“Indien we forfait moeten geven, hebben we nog altijd genoeg ijzers in het vuur met de Nederlandse Eva 

Wacanno, de zusjes Chelsea en Kayleigh Vanhoutte, Cynthia Verduyckt en Julie Sanders. We beschikken over 
een brede kern.” 

“Een plaats in de hoogste nationale reeks zou uiteraard voor uitstraling en prestige zorgen voor Het Zeen. Deze 

promotiekans komt er eerder onverwacht. De club besliste om geen buitenlandse speelsters meteen te strikken.”  

“De Nederlandse Eva Wacanno kwam nu toch over de brug en voorts beschikken we over een sterke lichting in 
de eigen tennisstal. We eindigden eerste in onze poule, maar met Beckhand wacht nu wel nog een zware klip. 
We starten misschien als underdog, maar moeilijk gaat ook.” 

“Ik doe er alles aan om op het terrein te staan, maar desnoods zit ik naast Steve Joly op het trainersbankje. 
Tijdens de poules coachte ik de eerste en Steve de tweede ploeg. Nu zit Steve sowieso op de bank, ongeacht of 
ik klaar ben voor de strijd. Ik leg mezelf alvast geen ongezonde druk op. Ook zonder mij schopte Het Zeen het 

zo ver.”  

 


