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BSpaas/Meppel en Van Horne titelkandidaten  
 
Warmond – ,,Meppel en Van Horne zijn voor mij de titelkandidaten in deze afdeling.’’ Coach Irfan Aytug van  
Dekker Tennis is helder in zijn mening over het komende verloop van de komende tenniscompetitie in 
afdeling 0002 van de hoofdklasse. 
 
 ,,Meppel beschikt met Boy Westerhof, Nick van der Meer en Alban Meuffels over drie goede heren, tenminste 
twee sterke dames uit het Oostblok en in Josien Boverhof een ervaren dubbelspeelster’’, vervolgt Aytug. ,,Een 
team zonder zwakke punten. Van Horne heeft met zijn grotendeels uit Belgische toppers bestaande team aan de 
eredivisie geproefd. Zelf ben ik een paar jaar geleden met Dekker Tennis op één punt gedegradeerd. Ik ken het 
gevoel, zij zullen zeker meteen weer terugwillen.’’ 
 
Op de vraag of BSpaas/Meppel zich als titelkandidaat ziet, antwoordt Henk Schut, een belangrijke drijvende kracht 
onder andere achter de competitie in het nieuw gevormde district Groningen-Drente met een volmondig ‘ja’. ,,Wij 
willen zeker terug naar de eredivisie. Ons park is gerenoveerd, alle banen bestaan nu uit gravel. Meppel wil weer 
de tennisstad van het noorden worden.’’ 
Drie jaar geleden acteerde STAD/Meppel al eens met veel succes in die eredivisie. De formatie uit Drente, met een 
formidabele Argentijn Sebastian Decoud in de gelederen, eindigde na zeven duels op de eerste plaats van de 
reguliere competitie. Een onverwacht resultaat, dat tijdens de play-offs bij het inmiddels uit de gemengde 
competitie vrijwillig verdwenen Coldec/De Manege geen vervolg kreeg. Het eredivisievirus was echter in het 
Meppeler bloed opgenomen. 
De jarenlange manager Hans Holtus bevestigt desgevraagd, dat Van Horne graag haar verblijf vorig seizoen in de 
eredivisie had willen verlengen en dat de terugkeer van de Weerter formatie naar het hoogste competitieniveau 
wordt nagestreefd. Het sappig Vlaams zal tijdens de zeven speeldagen weer volop gehoord worden. De Weerter 
inbreng, Eva Wacanno vertrok. Zondag 22 april staat in Meppel de confrontatie tussen de twee titelkandidaten op 
de rol. 
 
Coach Aytug beschouwt zijn Dekker Tennis, net als voorgaande hoofdklasse-edities als een belangrijke outsider 
voor de titel. ,,We hebben een aantal jaren eredivisie gespeeld, zelfs één keer de finale van de play-offs gehaald. 
Zeker met Jan Siemerink en later met Raemon Sluiter in de gelederen een groot succes. Toen we met 
buitenlandse versterkingen moesten aantreden waren echter alleen de echte tenniskenners enthousiast over het 
geboden niveau en zijn we in de hoofdklasse uitstekend op onze plek.’’ 
Vijf van de zes spelers in het Warmondse team staan al jaren in de opstelling. Jolanda Mens, Linda Sentis, Anouk 
Sterk, Bart van Delft en Melle van Gemerden hebben tegenwoordig allemaal een baan en zijn voor de competitie 
op de weekeindes aangewezen. Kopman Matthew Pierot, die afgelopen jaar een geweldige progressie maakte, 
zou de overstap naar de eredivisie kunnen maken. Hij verkoos om bij TV Dekker Tennis te blijven. ,,Ik wil graag de 
stap naar het internationale tennis maken’’, zegt de 22-jarige Rotterdammer. ,,De competitie, waarin je je acht 
weken met je coach aan de kant kunt voorbereiden, was een bewuste keuze.’’ 
 
In de vijfde ronde staat in hoofdklasse 0002 de zogeheten Bollenstreekderby tegen Jonkerspark uit 
Noordwijkerhout op het programma. Afhankelijk van hoe vaak de sterke troeven Marcella Koek en de eind vorig 
jaar met internationaal topdubbelen gestopte Rogier Wassen in actie kunnen komen, mag de formatie van coach 
Jaap Plugge zich net als ‘goede buur’ Dekker een mooie outsider voor de titel noemen. Naast de internationals 
Koek en Wassen, die ook als singelaar in actie komt, kan Jonkers Park beschikken over Claire Lablans en Remi 
Groenendaal en speelt ook team 2 in de hoofdklasse. 
 
De standaardteams van BLTV uit Breda en Hatulek/GTR-Geleen gaan voor handhaven. ,,We missen Olga 
Kalyuzhnaya, die naar Thor/De Bataaf overstapte’’, zegt Erik Kuijlen, de kopman van BLTV waar van 23 juni tot en 
met 01 juli weer het prestigieuze BredaFuture wordt verspeeld. ,,Daarnaast kampt Kevin Boelhouwer met een 
blessure. Het gaat moeilijk worden.’’ GTR-coach Armand Custers speelt met het team waar hij vorig seizoen mee 
naar de hoofdklasse promoveerde.Een nieuwe uitdaging voor Philippe Brand, Pascal Wilkat, Marjanne Vanoppen,  
Jaimy-Gayle van der Wal en Yanick Dullens. Amstelpark GS 2 en Shot Zeist 2 completeren de acht ploegen in de 
hoofdklasse 0002. 
 

 


