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Solinq/Van Horne en BSpaas/Meppel een klasse apart in afdeling 0002 van de hoofdklasse  

 
Weert/Zeist – Twee ploegen, die beide promoveren naar de eredivisie nadrukkelijk op het verlanglijstje hebben 
staan, vormen een klasse apart in afdeling 0002 van de hoofdklasse. Solinq/Van Horne was met 8-0 winst 
superieur aan Dekker Tennis, dat in de voorbeschouwing op de competitie nog als een outsider werd gezien. 
BSpaas/Meppel was in Zeist met 7-1 royaal de meerdere van het tweede team van Shot. De 5-3 overwinning van 
Hatulek/GTR op de sterker ingeschatte bezoeker Meerlanden/Jonkerspark werd in Geleen op gepaste wijze 
gevierd. Amstelpark GS 2 rekende in Breda met 7-1 af met het dit seizoen verzwakte BLTV. 
 
Weert: Solinq/Van Horne – Dekker Tennis, uitslag 8-0  
,,Gewoon een eredivisieteam, geen kans gehad’’, vatte de coach van Dekker Tennis, Irfan Aytug, de maximale 8-0 
zege van Solinq/Van Horne op zijn vlaggenschip samen. ,,Die twee Slowaakse speelsters waren veel te degelijk 
voor onze Linda Sentis, Anouk Sterk en Jolanda Mens. Die sloegen werkelijk geen bal fout. Bij de mannen was het 
verschil in de uitslag minder groot. Stefan Wauters en Joe Sirianni ken ik nog uit mijn eigen tijd als coach in de 
eredivisie. Die plaatsen gewoon een breakje in elke set en je ziet de nederlagen al aankomen.’’ 
Hoofdscheidsrechter Andre Pesuwarissa bevestigde met acht overduidelijke uitslagen de woorden van de 
Warmondse coach. Zuzana Kucova en Stanislawa Hrozenska verspeelden in hun gezamenlijke vijf partijen, single, 
dubbel en mixed slechts twaalf games. Matthew Pierot, Melle van Gemerden en het dubbelspel van Pierot met Bart 
van Delft kregen in hun partijen geen mogelijkheden op een beter resultaat tegen de al jaren in Nederland 
spelende Belg en Australiër, maar wel steeds die ene beslissende break per set tegen. 
 
Zeist: Shot 2 – BSpaas/Meppel, uitslag 1-7  
Met de Slowaakse Zuzana Ondraskova en de Kroatische Ivana Lisjak beschikt BSpaas/Meppel, net als de 
concurrent voor het kampioenschap in de afdeling 0002 van de hoofdklasse, Solinq/Van Horne, over bovenmodale 
klasse bij de vrouwen. Boy Westerhof en Nick van der Meer, die beiden afgelopen seizoen Future-titels op hun 
naam schreven, als ook de nog maar pas met zijn internationale loopbaan gestarte Alban Meuffels gelden als sterk, 
en moeilijk te verslaan in deze klasse. 
Hoofdscheidsrechter Martin Schouten onderschreef het niveau van BSpaas/Meppel met snelle tweesets zeges van 
de beide Oostbloksen tegen de Belgische Caroline Maes en Paula de Man, en met de even rappe winst van 
Westerhof en Van der Meer op Bart van Kampen en Sebastiaan Bonapart, de finalist in maart van de Nationale 
Overdekte Jeugd Kampioenschappen. Het Zeister Shot 2 kreeg kansen in de beide dubbels waar de Drentse 
routinier Josien Boverhof aan de andere zijde van het net verscheen. ,,Vanwege mijn studie speelde ik vorige week 
pas mijn eerste wedstrijd op gravel’’, vertelde Paula de Man afgelopen vrijdag na haar trainingen bij de Pro-M 
Tennis Academy van Stephan en Andreea Ehritt-Vanc en Rudi Visser in Nieuwegein. ,,Dat liep dus niet. Zondag 
gaat het zeker beter.’’ In de dubbel met Maes kregen Boverhof en Ondraskova na drie sets nog de felicitaties. Aan 
de zijde van Van Kampen haalde De Man met 10-7 in de benodigde wedstrijdtiebreak derde set tegen Boverhof en 
Meuffels wel het winstpunt binnen. 
 
Op de derde speeldag, zondag 22 mei, staat op het nieuwe gravel van MLTC het voor de titel bepalende duel 
tussen BSpaas/Meppel en Solinq/Van Horne op de rol. Het moet raar lopen wil de winnaar van dit treffen niet ook 
de titel in afdeling 0002 van de hoofdklasse op haar naam schrijven. 
 
Geleen: Hatulek/GTR – Meerlanden/Jonkerspark, uitslag 5-3  
,,We trainen met een brede selectie en beschikken bij Jonkerspark over twee hoofdklasseteams’’, lichtte coach 
Jaap Plugge van Meerlanden/Jonkerspark op de zaterdag voor de zondagse speeldag zijn opstelling van zijn twee 
ploegen toe. ,,De technische leiding van de club bepaalt wekelijks in welk team wie en ook wat speelt.’’ De 
Noordwijkerhoutse trainer en coach maakt daarbij dankbaar gebruik van een regel uit het Competitiereglement dat 
spelers tot en met de vijfde speeldag wisselend voor beide teams in dezelfde klasse mogen uitkomen. Als! Als het 
het ploeggemiddelde van ploeg 2 maar niet meer dan één punt kleiner is dan het ploeggemiddelde van ploeg 1. 
Vergeleken met andere teamsporten een heldere regel, spelers worden ingezet om het beste resultaat te behalen. 
Met Amstelpark en Shot beschikt ook Jonkerspark over twee hoofdklassers. 
 
Voor het gepromoveerde Hatulek/GTR vormden de competitieuitslagen vermeld op de website van de KNLTB geen 
enkel houvast. Meerlanden/Jonkerspark verscheen in Geleen met drie spelers die vorige week in team 2 actief 
zouden zijn, maar vanwege de regen deels niet in actie kwamen. Daarnaast stelde coach Jaap Plugge een Duitse 

 



inbreng via Maren Sundermeier en Florian Lemke op. Na de vier singles leken de doorgevoerde wijzigingen succes 
op te leveren. De Geleense kopvrouw Jaimy-Gayle van der Wal toonde weliswaar snel aan dat Sundermeier voor 
de hoofdklasse te licht was, maar Daphne van Duuren, in twee straight sets tegen de Belgische Marjanne 
Vanoppen, Lemke na drie sets tegen de GTR-kopman Pascal Wilkat, en Kevin Noordermeer tegen Philippe Brand 
wonnen hun enkelspelen. 
Hatulek/GTR sloeg terug in de dubbels. Niet vreemd voor een ploeg die al een aantal jaren in dezelfde opstelling 
met elkaar traint maar ook met elkaar dubbelt. Hoofdscheidsrechter Dries Crama noteerde duidelijke tweesetters 
voor de thuisploeg in het vrouwendubbel van Van der Wal met Yanick Dullens, het mannendubbel van Brand met 
Wilkat en de mixed van Vanoppen met Wilkat tegen Sundermeier met Lemke. Jonkerspark reisde met lege handen 
terug, omdat Van der Wal met Brand in hun mixed de wedstrijdtiebreak met 10-3 en daarmee het vijfde Limburgse 
punt binnenhaalden. 
Een 5-3 nederlaag voor de Noordwijkerhouters, die in afdeling 0003 van de hoofdklasse ook het tweede team na 
een 3-1 voorsprong in de singles met 5-3 zagen verliezen. 
 
Breda: BLTV – Amstelpark GS 2, uitslag 1-7  
Na de tweede 7-1 nederlaag op rij staat het Bredase BLTV stevig in het degradatiegebied van afdeling 0002 van de 
hoofdklasse. Aan afdalen werd dit seizoen vanwege het vertrek van twee dragende speelsters en de knieoperatie 
die Kevin Boelhouwer vanwege een afgescheurde kruisband binnenkort moet ondergaan, vooraf al hardop 
gedacht. Geen plezierig vooruitzicht voor de Brabantse club, die volgend jaar haar honderdjarig bestaan hoopt te 
vieren. 
De uitslag van BLTV tegen Amstelpark GS 2 viel met 7-1 ruim uit, maar in een aantal partijen werd de huid 
niettemin duur verkocht. De strijd tussen nieuwkomer in Breda, Jade Schoelink, en de dit seizoen vertrokken Lynn 
Schönhage viel na drie sets in het voordeel van de naar Amsterdam verkaste speelster uit. Eveneens nieuwkomer 
Tessa Brevé en voormalig eersteteamspeler Martijn Janssens kregen geen kans tegen Valeria Podda en 
Alexander Blom, maar vaste waarde Erik Kuijlen bezorgde BLTV het eerste en enige winstpuntdoor Jeroen 
Camfferman in twee sets te verslaan. Hoofdscheidsrechter Leo Lucas deed de gevleugelde uitspraak, dat ‘het erg 
koud was in Breda’, maar zag een stellig hartverwarmende strijd in de beide dubbels die door de combinaties van 
Podda met Jainy Scheepens en Blom met Camfferman pas in drie sets gewonnen werden. In de beide mixen was 
het gedaan met het weerwerk van BLTV, waar van 24 juni tot en met 1 juli weer de prestigieuze BredaFuture toch 
een lichtpunt zal opleveren. 
 
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! 
 


