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EREDIVISIE GEMENGD 2014 
 

TC Salland en Thermoware/Barneveld delen de punten  
 
Publiekstrekker Thiemo de Bakker zorgt in Bathmen voor fraaie promotie eredivisie 
 
Bathmen – Thiemo de Bakker en Michaëlla Krajicek bij thuisclub TC Salland, 
als ook Richel Hogenkamp bij het bezoekend Thermoware/Barneveld zorgden 
in het Overijsselse Bathmen voor een veelkoppig publiek voor een fraaie 
promotie van de eredivisie gemengd. Het duel tussen de twee nieuwkomers 
op het hoogste competitieniveau van Nederland eindigde onbeslist, 3-3. Ook 
het Nijmeegse Rapiditas en TC Zandvoort deelden de punten. Met de 4-2 zege 
op VDSSolarSystems/Van Horne neemt Egeria/ALTA na twee speeldagen de 
koppositie van de club uit Weert over. Landskampioen De Lobbelaer bleef met 
dezelfde cijfers bij het Haagse Leimonias overeind.  
 
Vooral de aanwezigheid van Thiemo de Bakker in de formatie van TC Salland trok heel veel 
publiek naar het center court waar de club van manager en coach Huib Troost over beschikt. 
,,Huib heeft zijn nek uitgestoken om vlak voor aanvang van de eredivisiecompetitie alsnog 
een open plaats in te vullen’’, vertelde De Bakker voorafgaand aan zijn eerste optreden in 
Overijssel. ,,Vroeger heeft hij mij op een geweldige manier door een lastige periode geholpen. 
Ik ben blij dat ik nu iets voor hem terug kan doen. Want waar haal je op zo’n laat tijdstip nog 
spelers vandaan. Ik had deze weken geen toernooien op mijn programma staan om mij 
optimaal te kunnen voorbereiden op het Topshelf Open, half juni in Rosmalen. Ik zal niet elke 
wedstrijd meedoen, maar kan hier wel heel relaxt een aantal partijen spelen.’’ 
Het imponerende optreden van De Bakker, die topjunior Botic van de Zandschulp maar 
weinig kans gaf, trok niet alleen veel toeschouwers, maar vormde een fraaie test voor Joost 
Groeneveld en zijn team. ,,De voorbereidingstijd was kort, maar toch willen we met onze 
bedrijven Promitec en Pro-digitaal iets nieuws aan de eredivisie toevoegen. Daarmee denken 
we Huib te helpen de TC Salland als een echte eredivisieclub neer te zetten. Komende 
zaterdag spelen we thuis tegen landskampioen De Lobbelaer. Die wedstrijd kan dan live op 
de androïd en de i-phone gevolgd worden. En zelfs wereldwijd op Youtube. Daar hebben we 
een app voor gebouwd, die we als pilot vandaag uitgebreid hebben getest. Die app is gratis te 
downloaden. Uiteraard is er die dag ook live-streaming via tcsalland.nl.’’ 
Vormde het treffen tussen De Bakker en Van de Zandschulp het hoofdgerecht op het center 
court, het voorgerecht, het enkelspel tussen de twee leden van het succesvolle Nederlandse 
Fed Cup-team, Michaëlla Krajicek en Richel Hogenkamp, was evenmin te versmaden. 
Hogenkamp speelde bijna twee sets lang een te hoog tempo voor Krajicek die zaterdag pas 
laat was teruggekeerd uit Neurenberg, waar ze in het WTA-toernooi de dubbelfinale moest 
spelen. Bij 5-1 tweede set brak een snaar in Hogenkamps racket, die met een fonkelnieuw 
slagwapen haar dominante spel niet kon vervolgen. Krajicek liep uit naar een 6-5 voorsprong. 
Pas in de tiebreak was het eerste punt alsnog voor Barneveld. Chayenne Ewijk maakte na 
ruim 3,5 uur strijd gelijk. De beide dubbels werden beide via een wedstrijdtiebreak gedeeld, 
waarbij Hogenkamp en De Bakker beiden het tweede punt op hun conto mochten noteren. 
 
*Met de 6-4 derde set winst op Zandvoort-speler Kevin Griekspoor bracht Wesley Koolhof zijn 
Rapiditas na de vier enkelspelen langszij. De beide dubbels werden gedeeld, waardoor bij de 
bezoekers Lesley Kerkhove en Daniëlle Harmsen ongeslagen bleven, terwijl Koolhof en 
Stephan Fransen bij de Nijmegenaren honderd procent scoorden. 
*Nick van der Meer en de Belgische veteraan Dick Norman stonden bij het duel tussen 
Egeria/ALTA en VDSSolarSystems/Van Horne twee partijen langdurig tegenover elkaar. Van 
der Meer schiep met zijn singlezege tegen Norman de marge van twee punten. Norman 
zorgde met winst in het dubbel met Jasper Smit, dat die marge niet groter werd. 
*Eén set kon Angelique van der Meet de nieuwe Nederlandse nummer 1 op de wereldranglijst 
Arantxa Rus wegslaan. Met 6-4 derde set haalde de Westlandse echter het eerste punt voor 
Leimonias binnen. Dank zij een ongeslagen status in hun twee partijen voor Bibiane Schoofs 
en Jesse Huta Galung greep landskampioen De Lobbelaer vier punten en de volle winst. 
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Uitslagen 2de speeldag, zondag 25 mei:   

 
 
Bathmen: TC Salland   – Thermoware/Barneveld     3-3 (sets 7–8) 
         Uitslagen: 
 
DE1: Michaëlla Krajicek  – Richel Hogenkamp  4-6 6-7(5) 
DE2: Chayenne Ewijk   – Karolina Wlodarczak (Aus) 7-6(6) 2-6 6-1 
HE1: Thiemo de Bakker  – Botic van de Zandschulp  6-2 6-1 
HE2: Jelle Sels   – Evthimios Karaliolios  1-6 4-6 
DD: Ewijk/Krajicek   – Hogenkamp/Wlodarczak  6-3 4-6 [8-10] 
HD: De Bakker/Sels   – Karaliolios/V.d.Zandschulp 7-6 4-6 [10-7] 
 
 

Den Haag: HLTC Leimonias  – De Lobbelaer    2 -4 
         Uitslagen: 
 
DE1: Arantxa Rus   – Angelique van der Meet  2-6 6-2 6-4 
DE2: Corina Dentoni (Ita)  – Bibiane Schoofs  5-7 2-6 
HE1: Yannick Mertens (Bel)  – Jesse Huta Galung  2-6 2-6 
HE2: Simone Vagnozzi (Ita)  – Matwé Middelkoop  6-1 6-1 
DD: Dentoni/Rus   – V.d. Meet/Schoofs  6-7(4) 5-7 
HD: Mertens/Vagnozzi   – Huta Galung/Middelkoop 2-6 6-3 [6-10] 
 
 

Amersfoort: Egeria/ALTA  – VDSSolarSystems/Van Horne   4-2 
         Uitslagen: 
 
DE1: Sandra Zaniewska (Pol)  – Michaela Honcova (Slw)  3-6 4-6 
DE2: Bernarda Pera (VS)  – Stanislawa Hrozenska (Slw) 6-3 6-0 
HE1: Alban Meuffels   – Jasper Smit   6-2 6-0 
HE2: Nick van der Meer  – Dick Norman (Bel)  6-3 3-6 6-4 
DD: Pera/Zaniewska   – Honcova/Hrozenska  6-4 6-2 
HD: David de Goede/V.d. Meer – Norman/Smit   7-6 2-6 [8-10] 
 
 

Nijmegen: Rapiditas    – TC Zandvoort   3-3 (games 63-66) 
         Uitslagen: 
 
DE1: Svetlana Pirazhenka (Rus) – Lesley Kerkhove   3-6 2-6 
DE2: Lisanne van Riet   – Danielle Harmsen  0-6 6-7 
HE1: Wesley Koolhof   – Kevin Griekspoor  3-6 6-3 6-4 
HE2: Stephan Fransen   – Scott Griekspoor  7-5 6-4 
DD: Pirazhenka/Van Riet  – Harmsen/Kerkhove  4-6 7-6 [5-10] 
HD: Fransen/Koolhof   – Kevin + Scott Griekspoor 6-1 7-5 
 
 

 
 

 


