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Strijd tussen titelkandidaten Van Horne en BSpaas/Meppel is nu al losgebarsten 
 
Noordwijkerhout/Meppel – Met twee titelkandidaten in één afdeling, de afdeling 0002 van de Hoofdklasse Gemengd, 
zullen vanaf de eerste slagenwisselingen de punten binnengehaald moeten worden. Van Horne en BSpaas/Meppel 
voldeden in de seizoensopening aan de opdracht. De Weerter formatie van manager/coach Hans Holtus vertrok, toen 
de regen verder spelen onmogelijk maakte, met een bescheiden 5-0 voorsprong tegen Meerlanden/Jonkers Park uit 
Noordwijkerhout. De ploeg uit Drenthe, waar Henk Schut de drijvende kracht is achter het noordelijk tennis, klopte het 
bezoekend BLTV uit Breda met 7-1. Dekker Tennis rekende in Warmond met dezelfde cijfers af met het debuterende 
Hatulek/GTR uit Geleen. Amstelpark GS 2 en Shot Zeist 2 staakten bij een 4-1 tussenstand de strijd. 
 
Meerlanden/Jonkerspark– Van Horne, uitslag 0-5 gestaakt  
De degradatie uit de eredivisie had bij Van Horne-manager Hans Holtus alleen maar geleid tot een vergrote wens het 
verloren gegane terrein te heroveren. Bij een 0-5 tussenstand voorkwam de gestaag vallende regen dat de wedstrijd 
tot een einde gebracht kon worden en constateerde hoofdscheidsrechter Eric Savalle dat de Weerter dadendrang in 
elk geval tot een ruime marge tegen outsider Meerlanden/Jonkerspark had geleid. 
‘Mourinho’ Holtus, een naam die hij in zijn hoofdklassejaren bij Van Horne kreeg opgespeld, beschikte dan ook over 
een evenwichtig team met vier buitenlandse troeven, die allen hun sporen in Nederland al hebben verdiend. Zuzana 
Kucova had twee snelle sets nodig voor Claire Lablans, die van Amstelpark naar Noordwijkerhout overstapte. De 
Slowaakse landgenote van Kucova, Stanislawa Hrozenska – ze begon haar competitieloopbaan in Nederland bij de 
concurrent van Van Horne, Meppel – speelde twee gelijkopgaande, 6-4 7-5, tegen Denise van Putten die na maanden 
afwezigheid van coach Jaap Plugge het vertrouwen kreeg boven de nieuwkomer Marcella Koek, die nota bene vorig 
seizoen een paar maal bij Van Horne in actie kwam en bij Jonkerspark 2 in afdeling 0003 van de hoofdklasse haar 
partijen moest meeblazen. 
De mannenenkelspelen hadden voor de thuisformatie het keerpunt kunnen zijn, maar Remi Groenendaal en Rogier 
Wassen kwamen niet verder dan het met 6-4 winnen van de eerste set. ,,Het zal moeilijk worden’’, keek de met zijn 
internationale loopbaan gestopte Wassen in de zaterdagse uitzending van Radio Bollenstreek vooruit. En moeilijk 
werd het in de tweede en derde set, 2-6 3-6 tegen de Australiër Joe Sirianni, die tien jaar geleden bij het Nuenense 
Wettenseind zijn entree in de Nederlandse Hoofdklasse Heren maakte. Even later beëindigde Groenendaal eveneens 
zijn partij na eveneens vijf gewonnen games, 4-6 1-6. Het vrouwendubbel werd een snelle prooi voor Van Horne. Het 
mannendubbel werd bij een 5-5 tussenstand in de eerste set afgebroken. 
 
BSpaas/Meppel – BLTV, uitslag 7-1  
Een ruime uitslag was bijna vereist voor BSpaas/Meppel, dat na drie jaar afwezigheid haar rentree in de eredivisie wil 
maken. Een ruime uitslag werd het, al kwam de 7-1 eindstand tegen BLTV uit Breda bepaald niet zonder slag of stoot 
tot stand. De beide mixen bijvoorbeeld werden pas met 10-8 in de wedstrijdtiebreak van de derde set in Drenths 
voordeel beslist. ,,Spannend partijen’’, meldde hoofdscheidsrechter Wim Westerbeek vanuit Meppel, dat zich de 
komende tijd als de tennisstad van het noorden wil ontwikkelen. ,,Josien Boverhof en Boy Westerhof wonnen met 6-3 
2-6 en 10-8 van Tessa Brevé en Erik Kuijlen. Bij Ivana Lisjak en Nick van der Meer tegen Jade Schoelink en Martijn 
Janssens ging het nog meer gelijk op, 6-7(5) 6-4 en 10-8.’’ 
Het venijn zat in de staart, want zo erg close als in beide gemengddubbels verliep de strijd eerder op de dag niet. De 
lange Kroatische Lisjak klopte de nieuwkomer bij BLTV Breda voor de naar het Haagse Thor/De Bataaf vertrokken 
steunpilaar Olga Kalyuzhnaya, Tessa Brevé, in twee sets. Eveneens nieuwkomer Jade Schoelink veroverde voor de 
Brabanders het eerste en enige punt door dubbelspecialiste Boverhof in twee bedrijven af te troeven. Boy Westerhof, 
op de wereldranglijst met plek 257 voor de Nederlandse top-5 en zeker voor Thiemo de Bakker (253)  een bedreiging, 
stond de tweede set af aan Kuijlen. Alban Meuffels had twee sets nodig voor invaller Janssens, die geblesseerde 
Kevin Boelhouwer verving. Het Meppeler vrouwendubbel stond de eerste set af aan Brevé en Schoelink, maar won 
alsnog in drie deeltjes. Meuffels en Van der Meer waren snel klaar met Janssens en Kuijlen. 
De gedetailleerde uitslagen van de titelstrijd in de hoofdklasse zijn wekelijks terug te vinden op de website van de 
KNLTB: knltb.nl . De echte tennisliefhebber maakt natuurlijk gebruik van de nieuwe app die door de tennisbond is 
ontwikkeld. Download ‘m gratis op de mobiele telefoon! 
 
Dekker Tennis– Hatulek/GTR Geleen, uitslag 7-1  
,,Eigenlijk werden we vorig jaar een beetje per ongeluk kampioen in de eerste klasse’’, stelde Armand Custers, coach 
van Hatulek/GTR Geleen, voorafgaand aan het duel in Warmond tegen Dekker Tennis. ,,Met het team waarmee we 
promoveerden gaan we ons nu proberen te handhaven.’’ Daar leende het duel tegen de gelouterde, voormalige 

 



eredivisionist zich niet echt voor, maar de Limburgse coach zag toch wat lichtpunten. Zoals kopman Pascal Wilkat, die 
met bijna foutloos tennis van Dekkeriaan Matthew Pierot brutaal de eerste set afsnoepte. Of van Philippe Brand die 
voormalig mondiaal top-100 speler Melle van Gemerden in de tweede set lang kon bijbenen. Of van het dubbel van 
specialiste Yanick Dullens en de Belgische Marjanne Vanoppen die tegen Linda Sentis en Anouk Sterk een aantal 
fraaie punten op het gravel toverden. 
Elke Tiel opende voor TV Dekker Tennis de score door de op papier sterkere Jaimy-Gayle van der Wal in twee sets 
voor te blijven. De 16-jarige Voorhoutse, die vanwege een armoperatie bijna een jaar aan de kant stond, maakte met 
6-2 en 6-3 haar rentree in de tenniscompetitie en haar debuut bij de Warmondse formatie van coach Irfan Aytug. De 
eerste hoofdklassezege voor de Nederlandse topjunior, die zoals meerdere getalenteerde jeugdspelers uit de thans 
fraai in bloei staande Bollenstreek de beginselen leerde bij de Future-opleiding van trainer Jack Manuputty. De winst 
was tevens een bevestiging aan privécoach Jan Brand, die vanaf november vorig jaar haar rentree begeleidde en toen 
zei: ,,Ze komt sterker terug dan ze als was.’’ 
Sentis was op het tweede enkelspel te solide voor Vanoppen. Pierot met Bart van Delft, met inmiddels weer sterkte 1 
op zijn spelerspasje, hadden twee sets nodig voor Brand en Wilkat. ,,GTR haalde toch nog een punt binnen’’, vertelde 
hoofdscheidsrechter Jan Sakkers vanuit het druilerige Warmond. ,,De mixen werden keurig gedeeld.’’ 
 
Amstelpark GS 2 – Shot 2, uitslag 4-1 gestaakt vanwege regen  
De regen kwam al vroeg in de middag, maar toch kon hoofdscheidsrechter Andre Pesuwarissa nog vijf uitslagen op 
het scoreformulier noteren. Voor Amstelpark GS 2 waren de van BLTV overgekomen Lynn Schönhage, de afgelopen 
jaar sterk opkomende Jainy Scheepens, en vaste waarde Jeroen Camfferman in de singles royaal te sterk voor de 
Zeister inbreng van de Belgische Caroline Maes, junior Paula de Man en de uit het Haarlemmermeerse Zwaanshoek 
afkomstige maar bij Shot spelende Bart van Kampen. 
Yannick Ebbinghaus scoorde voor de promovendus uit Zeist het voorlopig enige puntje dank zij een snelle tweesetter 
tegen Alexander Blom. Schönhage en Valeria Podda sloegen voor de Amsterdamse tennisopleiding het vierde punt 
binnen. Het mannendubbel van Blom met Camfferman werd bij one-set-all, 6-4 3-6, gestaakt. 
 


