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Titelkandidaten Solinq/Van Horne en BSpaas/Meppel geven elkaar amper duimbreed toe  

 
Meppel – De strijd tussen de twee titelkandidaten in afdeling 0002 van de hoofdklasse, Solinq/Van Horne uit Weert en 
BSpaas/Meppel, gaat na het 4-4 onderling resultaat op de derde speeldag in Drenthe onverminderd voort. De ook nog 
ongeslagen ploeg in deze afdeling is Amstelpark GS 2, dat met 6-2 tegen Hatulek/GTR haar tweede overwinning op rij 
boekte. De twee teams uit de deze weken fraai in bloei staande Bollenstreek rond Lisse, Meerlanden/Jonkerspark en 
TV Dekker Tennis, duwden hun tegenstanders, BLTV Breda en Shot 2 uit Zeist met de 7-1 winst in Noordwijkerhout, 
respectievelijk met de 5-3 zege in Warmond in de degradatiezone. 
 
BSpaas/Meppel – Solinq/Van Horne, 4-4, sets 8-9 
Na telling van de sets bleek de in de tiebreak erg close 
gewonnen set van Joe Sirianni tegen de Drentse held 
Boy Westerhof het verschil te maken. Een tiebreak die 
niet alleen voor de eindstand van afdeling 0002 van de 
hoofdklasse bepalende gevolgen kan hebben, maar 
later op de troosteloze met veel regen besprenkelde 
dag voor Westerhof en zijn BSpaas/Meppel vervelende 
consequenties had. De huidige nummer 264 van de 
wereld (ranking van maandag 23 april 2012) moest om 
21:00 uur op Schiphol in het vliegtuig zitten voor een 
optreden in een internationale Challenger en moest 
zijn dubbelspel bij een 2-1 achterstand in de eerste set 
opgeven. Solinq/Van Horne kwam ermee op 4-1 voor. 

 
Boy Westerhof, bedreiging voor de Nederlandse top. 

 
Door de regen begon de single van Westerhof tegen 
Sirianni later dan gepland. Hoofdscheidsrechter Henny  
Eliveld kon om 12:00 uur niets anders beslissen dan 
een regenpauze in te lassen. Vrolijke gezichten bij het 

viertal hondstrouwe begeleiders bij Solinq/Van Horne 
en hun Belgische coach Nancy Feber. Een gratis punt 
in het voor de titel belangrijke treffen in Meppel leek in 
het vooruitzicht. 
De vrouwen Zuzana Kucova en Stanislava Hrozenska 
hadden de Weerter formatie, beiden met een 6-2 6-4 
overwinning, tegen de Kroatische Ivana Lisjak en hun 
Slowaakse landgenote Zuzana Ondraskova op een 2-0 
voorsprong gezet. ,,We hebben in eerdere duels tegen 
Meppel onze ogen goed de kost gegeven’’, zei Hans 
Holtus, manager van Solinq/Van Horne vergenoegd. 
,,Zuzana en Stanislava boekten veel resultaten bij hen.  
We hebben ze van Meppel overgenomen. Voor ons 
nodig om naar de eredivisie terug te kunnen keren.’’ 
 
De aanwezige Drentse fans rekenden op een punt van 
Westerhof. Sirianni verdedigde zich echter met hand 
en tand en rechtte na een met 6-4 verloren eerste set 
in het tweede bedrijf opnieuw de rug. De Australiër, die 
tien jaar geleden naar Nederland kwam om het spelen 
op gravel onder de knie te krijgen en bij het Nuenense 
Wettenseind in de Hoofdklasse heren begon, had in de 
benodigde tiebreak bij 6-5 het beste eindschot.  
De derde reeks ging vlak voor de tweede regenpauze 
met 6-3 naar de inmiddels Nederlandse topper. In het 
tweede enkelspel verkeek de naar BSpaas/Meppel 
overgestapte Nick van der Meer zich bij een 5-3 
voorsprong in het eerste bedrijf op de grote 
degelijkheid en het constante spel van Stefan Wauters. 
De Belgisch troef bij Solinq/Van Horne won de tiebreak 
met 7-4 en set twee met 6-4. 
 
Nadat het mannendubbelspel was opgegeven, konden 
de bezoekers uit Limburg toch niet met de volle winst 
afreizen naar het “bronsgroen eikenhout”. Na de 
tweede regenpauze bleek de hoofdzakelijk 
Nederlandse groep bij BSpaas/Meppel bereid de 
laatste mogelijkheid op het eventueel veroveren van 
de titel te willen grijpen. Hoofdscheidsrechter Eliveld 
noteerde tweesets winst in het vrouwendubbel van 
Josien Boverhof met Lisjak, en voor de beide Drentse 
mixen: Lisjak met Van der Meer en Boverhof met 
Alban Meuffels. 
 

 



Amstelpark GS 2 – Hatulek/GTR-Geleen, 6-2  
Amstelpark GS 2 boekte haar tweede overwinning op 
een rij en behield daarmee haar ongeslagen status.  
De pupillen van de Tennis Academy zijn daarmee nog 
niet de gedoodverfde titelkandidaat in afdeling 0002 
van de hoofdklasse. De Amsterdammers boekten hun 
twee overwinningen en hun voorsprong in het op de 
eerste speeldag afgebroken duel tegen Shot 2 uit Zeist 
tegen de ploegen, die het afdalen uit de hoofdklasse 
moeten zien te voorkomen. 
 
Hatulek/GTR, afgelopen jaar onverwacht kampioen in 
de eerste klasse en dit seizoen nieuw, sprokkelde met 
een ook al onverwachte, verrassende 5-3 overwinning 
op Meerlanden/Jonkerspark al de nodige punten en 
voegde daar in de uitwedstrijd bij Amstelpark GS 2 
weer twee puntjes aan toe. Puntjes die beide malen 
konden worden toegeschreven aan Pascal Wilkat.  
De Limburgse kopman rekende na een zware 
driesetter af met Jeroen Camfferman, 6-3 4-6 7-5 en 
toonde zich met Marjanne Vanoppen in de 
wedstrijdtiebreak van de derde set met 10-8 het 
koelbloedigst. Valeria Podda en opnieuw Camfferman 
moesten feliciteren. 
Vanoppen – de Belgische speelt alweer jaren voor 
Hatulek/GTR-Geleen – verkocht in het enkelspel haar 
huid duur. Jainy Scheepens pakte de eerste doorgang 
pas met 10-8 in de tiebreak en besliste de tweede set 
met 6-4 in haar voordeel. Camfferman bleef niet met 
lege handen achter. Hij won met Alexander Blom het 
dubbelspel met tweemaal 7-5. 
In de overige vier partijen had Amstelpark GS 2 het 
een stuk eenvoudiger. Hoofdscheidsrechter Henk van 
Tongeren gaf tweesets overwinningen van Podda op 
Jaimy-Gayle van der Wal, van Blom op Philippe Brand 
van het vrouwendubbel en van het koppel Scheepens 
en Blom door. 
 
Meerlanden/Jonkerspark – BLTV Breda, 7-1 
Met de derde 7-1 nederlaag op rij lijkt het Bredase 
BLTV de zekere degradant uit afdeling 0002 van de 
hoofdklasse. Meerlanden/Jonkerspark legde nog eens 
pijnlijk bloot dat de vervangers voor de vorig seizoen 
vertrokken Olga Kalyuzhnaya (naar Thor/De Bataaf), 
Lynn Schönhage (naar Amstelpark GS 3) en voor de 
geblesseerde Kevin Boelhouwer (die begin mei aan 
zijn knie wordt geopereerd) voor de hoofdklasse te 
licht zijn. De alleen overgebleven Erik Kuijlen kan het 
op zijn eentje onmogelijk redden, maar tekende voor 
de derde maal op rij voor het enige winstpunt. Na zijn 
verloren single tegen Remi Groenendaal en verloren 
dubbel met Martijn Janssen wist de Bredanaar met 
Jade Schoelink de mixed tegen Denise van Putten en 
Rogier Wassen wel tot een goed einde te voeren. 
 
Voor hoofdscheidsrechter Jacques Bothof was louter 
een zonnige dag weggelegd. De Brabantse HS was 
beduidend eerder gereed dan zijn collega’s in het door 
regenbuien en kou geteisterde land. 
 
Daarbij had Bothof de volle medewerking van de 
thuisspelers Van Putten en Wassen, die in hun 

enkelspelen fijn gehakt maakten van Schoelink, 
respectievelijk Janssen. Van Putten, die vanwege 
fysiek ongemak lang aan de kant stond, lijkt met haar 
‘double bagle’’, tweemaal 6-0 helemaal terug aan het 
competitiefront. Wassen, de wereldranglijstspeler die 
vorig jaar stopte met internationaal dubbelen, ontpopt 
zich meer en meer als een uitstekend singelaar.  
Na een gewonnen set op tweede Paasdag tegen Van 
Horne-speler Joe Sirianni, moest vorige week Frank 
Clausing met drie games genoegen nemen. Op de 
derde speeldag stond Wassen aan Janssen maar één 
game af. Marcella Koek klopte Tessa Brevé, 6-1 6-2. 
 

 
Rogier Wassen, archieffoto Dutch Open Amersfoort 

 
TV Dekker Tennis – Shot Zeist 2, 5-3  
Een zeer beladen dag voor hoofdscheidsrechter Eric 
Savalle in Warmond. Na de snel verlopen enkelspelen 
bij de vrouwen – Linda Sentis klopte in twee setjes 
Paula de Man en Anouk Sterk verloor even rap van de 
Belgische Caroline Maes – liepen de emoties bij de 
mannenenkelspelen tussen Matthew Pierot en Yannick 
Ebbinghaus en Bart van Delft en Bart van Kampen 
hoog op. Pierot hakte na een eerdere waarschuwing 
voor ‘ball abuse’ zijn racket in stukken, maar werkte 
daarna wel een 0-6, 3-5 en 15-40 achterstand weg om 
via 7-4 in de tiebreak en met 6-2 alsnog te zegevieren. 
Van Delft bleef ondanks een verloren eerste set rustig 
en correct, waar Van Kampen zijn racket over de heg 
wierp. Het begin van de singlenederlaag kondigde zich 
ermee aan, 5-7 6-4 7-5. 
Toen de gemoederen weer enigszins bedaard waren, 
werden de beide dubbels gedeeld. Jolanda Mens en 
Sentis wonnen het vrouwendubbel. Ebbinghaus en 
Van Kampen namen tegen Van Gemerden en Van 
Delft revanche voor hun singlenederlagen. De beide 
mixen werden ook over de beide teams verdeeld. 
 
Het eindresultaat was een 5-3 zege voor de thuisploeg 
en drie fijne punten voor Shot 2 dat vorig seizoen knap 
promoveerde en dit jaar voor het handhaven van het 
bereikte niveau gaat.  
 


