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Rapiditas dwingt landskampioen Lobbelaer gelijkspel af   
 
Stephan Fransen verrast bij Nijmeegse nieuwkomer met zege op Matwé Middelkoop   
 
Zevenbergen – Nieuwkomer Rapiditas verraste op de eerste speeldag in de 
eredivisie gemengd met een 3-3 gelijkspel bij landskampioen De Lobbelaer. 
Stephan Fransen was met twee winstpunten de grote man bij de Nijmegenaren. De 
hardhitter versloeg in zijn enkelspel de hoger ingeschaalde Matwé Middelkoop en 
was met zijn dubbelmaat en reispartner Wesley Koolhof de meerdere van Jesse 
Huta Galung en opnieuw Middelkoop. VDSSolarSystems/Van Horne haalde met 6-0 
uit tegen de tweede nieuwkomer in de eredivisie gemengd, TC Salland uit Bathmen. 
TC Zandvoort en HLTC Leimonias deelden eveneens de punten (3-3), terwijl het 
duel tussen de buren Thermoware/LTC Barneveld en Egeria/ALTA uit Amersfoort 
met 2-4 in het voordeel van de bezoekers eindigde. 
 
,,We mogen wel vaststellen, dat we veel profijt van onze samenwerking in het dubbelspel 
hebben’’, blikten Fransen en Koolhof gezamenlijk terug op de eerste speeldag. ,,Niet alleen 
boeken we goede resultaten tegen spelers die op de ATP-tour in het dubbelspel binnen de 
eerste honderd van de wereld staan. Ook in onze enkelspelen worden we steeds sterker. Bij 
Rapiditas kunnen we deze twee competitieweken met hun en onze trainer/coach Marco Kroes 
en zijn opleiding Tennis Solutions werken aan oplossingen om ons verder te verbeteren.’’ 
Niet alleen Fransen, die na drie sets een mooie scalp aan zijn erelijst mocht toevoegen, 
toonde zijn progressie, ook Koolhof speelde sterk. De kopman van Rapiditas legde Huta 
Galung het vuur na aan de schenen en capituleerde na twee close sets. 
Aan de zijde van de Lobbelaer was Bibiane Schoofs de rots in de branding. Ze maakte haar 
rentree na maanden blessureleed met een afgetekende winst op Lisanne van Riet en was 
vervolgens met Angelique van der Meet ook oppermachtig in het dubbelspel. ,,Ik had een 
stressfractuur aan mijn voet’’, vertelde de inmiddels inwoonster van het Brabantse Terheijden. 
,,Vorig jaar opgelopen tijdens de competitie. Gewoon domme pech, maar het betekende wel 
dat ik bijna een jaar niet heb kunnen tennissen. Maar ik ben weer fit en ik ben zeker nog niet 
klaar met tennissen op het hoogste niveau. Ik beschik over een ‘protected ranking’ van 230, 
die ik ga inzetten om de grotere Challengers te spelen. Bij de Futures gebruik ik die niet, maar 
begin ik gewoon van onder af aan. De competitie is een mooie gelegenheid om veel te 
spelen, want het ontbreekt mij nog aan wedstrijdritme.’’ 
 
Manager Hans Holtus van VDSSolarSystems/Van Horne was na afloop van de 6-0 zege van 
zijn team op nieuwkomer TC Salland een zeer tevreden man. ,,Met zo’n uitslag weet je bijna 
zeker dat je niet degradeert en doe je mee voor de play-offs. Maar ik reken mij zeker nog niet 
rijk.’’ Geflatteerd zou op de maximale overwinning van de ploeg uit Weert ook van toepassing 
kunnen zijn. De Slowaakse Michaela Honcova en Jasper Smit konden hun partij tegen de 
Spaanse Laura Pous Tio en de jonge Niels Lootsma pas ver in de tweede set laten kantelen. 
Het vrouwendubbel werd in de wedstrijdtiebreak van de derde set beslist. 
Twee van de drie punten van TC Zandvoort tegen HLTC Leimonias waren zwaar bevochten. 
Lesley Kerkhove rekende met 6-4 derde set af met de nieuwkomer in de Haagse gelederen, 
Cindy Burger. Kevin Griekspoor was met 7-5 derde set de meerdere van de Belg Yannick 
Mertens, maar kon de kansen in het dubbel met tweelingbroer Scott niet verzilveren. 
Richel Hogenkamp schreef de twee punten van Thermoware/LTC Barneveld op haar conto. 
De Doetinchemse reisde naar haar uitschakeling in de kwalificaties voor Roland Garros uit 
Parijs af en was op het Barneveldse gravel in een internationaal treffen de Poolse Sandra 
Zaniewska de baas. Het dubbelspel met Jaymy-Gayle van der Wal leverde een 10-8 stand in 
de wedstrijdtiebreak op. Aan de zijde van Egeria/ALTA verspeelden Alban Meuffels en David 
de Goede (6-0 6-1 tegen Evthimios Karaliolios) in hun drie partijen geen set. 
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Uitslagen 1ste speeldag, zaterdag 24 mei   

 
 
De Lobbelaer Zevenbergen  – Rapiditas    3 – 3 (sets 7-6) 
         Uitslagen: 
 
DE1: Angelique v.d. Meet  – Svetlana Pirazhenka (Rus) 3-6 4-6  
DE2: Bibiane Schoofs   – Lisanne van Riet  6-2 6-1 
HE1: Jesse Huta Galung  – Wesley Koolhof   7-6(6) 6-4 
HE2: Matwé Middelkoop  – Stephan Fransen  2-6 6-3 3-6 
DD: v.d. Meet/Schoofs  – Pirazhenka/Jos. v. Bennekom 6-1 6-1 
HD: Huta Galung/Middelkoop  – Fransen/Koolhof  5-7 5-7 
 
 

Thermoware/LTC Barneveld  – Egeria/ALTA   2 – 4  
         Uitslagen: 
 
DE1: Richel Hogenkamp  – Sandra Zaniewska (Pol)  7-5 6-1 
DE2: Jaymy-Gayle v.d. Wal  – Bernarda Pera (VS)  2-6 2-6 
HE1: Botic van de Zandschulp  – Alban Meuffels   5-7 4-6 
HE2: Evthimoios Karaliolios  – David de Goede  0-6 1-6 
DD: Hogenkamp/V.d.Wal  – Pera/Zaniewska  2-6 6-4 [10-8] 
HD: Karaliolios/V.d.Zandschulp – De Goede/Meuffels  3-6 3-6 
 
 

VDSSolarSystems/Van Horne Weert – TC Salland   6 –0  
         Uitslagen: 
 
DE1: Michaela Honcova (Slw)  – Laura Pous Tio (Spa)  4-6 6-4 6-1 
DE2: Stanislawa Hrozenska (Slw) – Anna Alzate   6-3 6-0 
HE1: Jasper Smit   – Niels Lootsma   1-6 7-6(3) 6-1 
HE2: Dick Norman (Bel)  – Roel Oostdam   7-6(5) 6-3 
DD: Honcova/Hrozenska  – Pous Tio/Alzate   2-6 6-3 [10-5] 
HD: Norman/Smit   – Lootsma/Oostdam  6-2 6-3 
 
 

TC Zandvoort    – HLTC Leimonias   3 – 3 (sets 6-8) 
         Uitslagen: 
 
DE1: Lesley Kerkhove   – Cindy Burger   2-6 6-3 6-4 
DE2: Danielle Harmsen  – Quirine Lemoine  2-6 5-7 
HE1: Kevin Griekspoor   – Yannick Mertens (Bel)  4-6 6-4 7-5 
HE2: Scott Griekspoor   – Simone Vagnozzi (Ita)  3-6 1-6 
DD: Harmsen/Kerkhove  – Burger/Lemoine  6-3 6-1 
HD: Kevin + Scott Griekspoor  – Mertens/Vagnozzi  2-6 5-7 
 
 

 


