
 

Fris, nieuw elan in oranje getinte eredivisie 
 
Landskampioen De Lobbelaer wil oude luister bij play-offs laten herleven 

 
door Peter Klein 
 
Amersfoort – De Lobbelaer wil bij de play-offs van de eredivisie op zaterdag 7 en 
zondag 8 juni de oude luister laten herleven. De vele vrijwilligers waar de regerend 
landskampioen uit Zevenbergen over kan beschikken, draaien vele overuren om 
het slotakkoord van het hoogste niveau in de landelijke competitie tot een 
geweldig, van Brabanders bekend feest te maken. Met een aantal nieuwe ploegen 
in de gelederen krijgt de eredivisie-editie 2014 een fris, nieuw elan. En een 
duidelijke oranje gloed, want vooral Nederlandse speelsters en spelers staan in de 
basisopstellingen.  
 
‘Gaan voor deelname aan de play-offs bij De Lobbelaer’ wordt voor 2014 het credo voor 
de ploegen in de eredivisie. De eerste berichten duiden er in elk geval op dat bij het 
slotakkoord in Zevenbergen de oude luister uit vroeger jaren gaat herleven. ,,Vanaf 
donderdag wordt ons park geheel ingericht voor de play-offs’’, vertelt projectleider John 
van de Rijt. ,,We willen vier center courts bouwen met ruime tribunes voor de 
toeschouwers. Daarnaast willen we banen inrichten als VIP-ruimte en promodorp. We zijn 
met allerlei acties bezig om het publiek naar de play-offs te krijgen. En rekenen in het 
weekeinde op drie- tot vierduizend bezoekers. Een aantal dat eind vorige eeuw bij de 
play-offs regelmatig werd bereikt. 
 
‘Gaan voor deelname aan de play-offs bij De Lobbelaer’ in plaats van het pretentieloze 
‘we gaan voor handhaven’. Bij de vier ‘blijvers’ en de vier ‘nieuwkomers’ in de eredivisie-
editie 2014 is een fris, nieuw elan verschenen. De play-offs halen loont, zeker nu nog 
maar één team aan het einde van zeven reguliere wedstrijden het hoogste niveau zal 
moeten verlaten. Een slagzin uit het einde van de vorige eeuw kan eveneens weer als 
nieuw van stal gehaald worden. ‘Kom vandaag kijken naar de toppers van morgen’ is 
weer helemaal van toepassing. Veel jonge speelsters en spelers maken hun opwachting 
in de acht deelnemende ploegen. De eredivisie 2014 is voornamelijk oranje getint. 
 
De Lobbelaer 
Voor De Lobbelaer is het meest belangrijke doel het bereiken van de play-offs op eigen 
park. ,,Het zou natuurlijk heel triest zijn, als we de play-offs organiseren en er zelf niet 
mee zouden spelen’’, vertelt de jarenlange teambouwer en teammanager Marc Adan. 
,,Als dat doel wordt gerealiseerd, willen we uiteraard ons landskampioenschap 
prolongeren. En dan de play-offs in 2015 organiseren. In dat jaar bestaat onze vereniging 
zestig jaar en mag het best een nog groter feest worden.’’ Met in de basisopstelling 
Angelique van der Meet, Bibiane Schoofs, Jesse Huta Galung en Matwé Middelkoop is 
die vervolgdoelstelling zeker reëel. ,,Mochten zij om een of andere reden, zoals 
deelname op Roland Garros of bijvoorbeeld een blessure niet kunnen spelen, heb ik nog 
andere spelers achter de hand’’, sluit Adan af. ,,In elk geval de jonge talenten Kelly 
Versteeg, Tim van Rijthoven en Max de Vroome, waarmee we tevens nadrukkelijk naar 
onze toekomst in de eredivisie kijken. De week voor aanvang van de eredivisie heb ik 
nog van de nieuwe regeling bij de KNLTB gebruik gemaakt om Antal van der Duim en 
Boy Westerhof aan onze spelerslijst toe te voegen. 
 
 
 



 

De ‘blijvers’ 
Bij VDS Solar Systems/Van Horne wordt voortgebouwd op de ervaren ploeg, die vorig 
jaar de play-offs bereikte. Teammanager Hans ‘Mourinho’ Holtus is niet alleen trots op 
zijn bijnaam maar ook op het feit dat zijn clubje met zo’n 115 leden elk jaar weer een 
eredivisiewaardig team voortbrengt. ,,Ik heb een planning gemaakt, wie ik op welke dag 
inzet. Dat moest ook wel, want onze Belg Dick Norman gaat in de competitieperiode 
trouwen en kan dus niet altijd meedoen. Met ons park zitten we dicht bij de Belgische 
grens, zodat ook Stefan Wauters weer bij ons gaat meespelen. Voormalig Wimbledon-
dubbelspel kampioene Nancy Feber zit weer als coach op de bank. Naast de drie Belgen 
kan ik beschikken over Jasper Smit, die van het Amersfoortse ALTA overkwam en de 
Slowaak Pavol Cervenak. Bij de vrouwen beschik ik naast Nederlandse Marrit Boonstra 
over de Slowaakse speelsters, die al een paar jaar voor ons uitkomen, Stanislawa 
Hrozenska en Zuzana Kucova. Maar ook Zuzana’s zus Kristina en hun landgenote 
Michaela Honcova zijn inzetbaar.’’ 
 
Coach en captain Tom Nijssen gaat met zijn ALTA in elk geval voor een plek bij de play-
offs. Het vertrek van routinier Jasper Smit wordt opgevangen met de komst van de 
ervaren Nick van der Meer, die afgelopen jaar nog voor het teruggetrokken De 
Metselaars in de play-offs uitkwam. David de Goede bleef in het standaardteam 
gehandhaafd, terwijl de jeugdige Alban Meuffels de beoogde ‘coming-man’ moet worden. 
Bij de vrouwen zal Michaëlla Krajicek niet langer het ALTA-boegbeeld in de eredivisie 
zijn. Nijssen: ,,Michaëlla geeft voorrang aan haar internationale carrière en was niet altijd 
beschikbaar. Daar heb ik uiteraard begrip voor, maar ik ben toch vooral op zoek naar 
continuïteit. Om die reden was mijn voorstel destijds naar de KNLTB om maar één team 
te laten degraderen. Dat voorstel is gehonoreerd. Zo hebben Ron Tmmermans, mijn 
collega-coach, en ik ons team ingevuld. Ik denk dat we met de Poolse Sandra Zaniewska 
en de Amerikaanse Bernarda Pera voldoende kwaliteit terug hebben gekregen.’’ Naast 
de twee buitenlandse troeven beschikt ALTA ook nog over Demi Schuurs. De jeugdige 
Limburgse, die furore maakte door in alle Grand Slams de eindstrijd van het 
juniorendubbelspel te bereiken en er twee won, zal zeker in haar specialiteit ingezet 
worden. 
 
Wie TC Zandvoort zegt, zegt Griekspoor. En vaak ook nog omgekeerd. De band van 
Kevin en Scott Griekspoor, maar inmiddels ook met de jongste telg uit het gezin, Tallon 
Griekspoor, is onmiskenbaar. De eeneiige tweeling uit het nabij gelegen Nieuw Vennep 
vormt ook dit seizoen bij de mannen weer basis van het team van de coaches Hans 
Schmidt, Dick Suyk en hun privétrainer Roland van Leeuwen. En Tallon? Wie weet of de 
jongeling, die het thans zo goed doet op de wereldranglijst bij de junioren een kans krijgt 
om in de eredivisie zijn grote progressie te tonen. 
 
De band die de Griekspooren met TC Zandvoort hebben, heeft Lesley Kerkhove (nog) 
niet. De 22-jarige Zeeuwse uit Zierikzee verdedigt alweer een aantal jaren de kleuren van 
de kustvereniging. En dus ook in 2014. Als tweede speelster kwam Danielle Harmsen 
over van het uit de eredivisie teruggetrokken Amstelpark GS, dat zich dit jaar vooral 
focust op het opleiden voor en begeleiden van spelers naar toernooien. Harmsen komt in 
een voor haar zeer vertrouwde omgeving. De Haarlemse groeide immers op in kustplaats 
IJmuiden. 
 
 
 



 

De nieuwkomers 
Om de HLTC Leimonias een nieuwkomer noemen in de eredivisie is volkomen 
misplaatst. De roemruchte Haagse club van 1888, recordhouder met 20 landstitels, 
moest in het seizoen van haar 125-jarig bestaan afdalen accepteren. Maar kreeg binnen 
enkele maanden alsnog eerherstel, toen zij de plek van het teruggetrokken Metselaars 
kon innemen. Leimonias zal het dit seizoen niet zover laten komen als vorig jaar. Sterker 
nog op papier zijn de bespelers van het fraaie Klein Zwitserland een serieuze rivaal om 
de prolongatieplannen van De Lobbelaer te dwarsbomen. 
 
,,Bij de vrouwen zullen we meestal met Nederlandse speelsters aantreden’’, vertelt 
manager Fan Jacobus. ,,Cindy Burger en Quirine Lemoine stapten dit jaar over naar ons 
team, waar Eva Wacanno al deel van uit maakte. Jonge speelsters die het internationaal 
goed doen en nog verder kunnen groeien. Daarnaast hebben we met Arantxa Rus een 
afspraak, dat als zij in haar programma ruimte heeft, zij ook bij ons kan en wil spelen. En 
natuurlijk hebben we nog Vesna Dolonc, die volgens mij bij veel onze leden beter bekend 
is dan de eigen leden. Ze traint bij onze coach Mark-Paul Burgersdijk, die door onze 
clubtrainer Niels van Hal wordt geassisteerd. In die trainingsperiodes woont ze en heeft 
ze haar sociale leven in Den Haag. Wat voor Vesna geldt, geldt ook voor onze 
buitenlandse mannen, Simone Vagnozzi en Attila Balasz.’’ Nieuw in het standaardteam 
zijn de Belgen Niels Desein en Yannick Mertens. 
 
Coach Philip Maat van Thermoware/LTC Barneveld bouwde een nieuw team rond zijn 
jarenlange clubman Evthimios Karaliolios, die hij al vanaf zijn jonge jeugdjaren traint en 
begeleidt. ,,Hij was onze steunpilaar in de hoofdklasse en verdient het eens eredivisie te 
spelen. Als nieuwkomer gaan we voor handhaving. Dat moet kunnen, want vooral onze 
dames zijn sterk.’’ Vanuit de samenwerking met collega Remco Schreurs van het op het 
laatste moment uit de eredivisie teruggetrokken Berg & Bosch kreeg Maat de beschikking 
over de Nederlands topper Richel Hogenkamp en topjunior Botic van de Zandschulp. 
 
,,Na ons kampioenschap in de hoofdklasse, hebben we direct bij de speelsters en spelers 
aangegeven, dat we met het team bij elkaar wilden blijven.’’ Coach Wouter Kropman van 
het Nijmeegse Rapiditas kon bij de presentatie van zijn spelerslijst vaststellen, dat zijn 
inzet hierop grotendeels was gelukt. Wesley Koolhof en Colin van Beem kunnen laten 
zien dat ze progressie hebben geboekt bij de internationale toernooien. Koolhof werd 
verenigd met zijn dubbelmaatje Stephan Fransen, waarmee hij hun duo ‘Double Dutch’ 
en Rapiditas verder naar grotere hoogtes wil stuwen. ,,Als onze versterkingen 
meespelen, durven we stiekem in de richting van de play-offs te kijken’’, vervolgde 
Kropman. Met Thomas Schoorel en Lisanne van Riet, overgekomen van Shot Zeist, in de 
opstelling geen eens een gedurfde uitspraak. Svetlana Pirazhenka (Rus), Elke Lemmens 
(Bel) en Josanne van Bennekom bleven 
 
,,In elk geval de jonge spelers die door het terugtrekken van Berg & Bosch buiten de boot 
zouden vallen, toch de kans te willen geven’’, verklaarde Huib Troost de opmerkelijk 
komst van TC Salland in de eredivisie. ,,Een logische stap ook, nu ik Jelle Sels en Niels 
Lootsma na het vertrek van Michel Schapers naar de Oostenrijkse bond in mijn 
tennisopleiding erbij heb gekregen. Zij en Roel Oostdam, die bij mij als trainer en 
begeleider werkt, gaan zeker spelen. Bij de vrouwen doet Michaëlla Krajicek in elk geval 
het eerste weekend mee. Verder kan ik rekenen op de jonge Anna Alzate en mijn 
vroegere pupil Chayenne Ewijk. En ik hoop, dat Thiemo de Bakker een keer meespeelt. 
Lijkt me mooie promotie voor de eredivisie.’’ 


