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Tweestrijd tussen titelkandidaten BSpaas/Meppel en Solinq/Van Horne gaat volledig voort  
 
Zeist – Grote uitslagen in afdeling 0002 van de hoofdklasse, waardoor de twee schier ongenaakbare lijstaanvoerders, 
BSpaas/Meppel – 8-0 winst bij Hatulek/GTR-Geleen – en Soling/Van Horne – 7-1 zege op de nummer 3 van de lijst, 
Amstelpark GS 2 – feitelijk al geen achtervolger meer hebben. BLTV uit Breda zal na de vierde 7-1 nederlaag, nu 
tegen Dekker Tennis, moeten berusten in degradatie uit de hoofdklasse. De BredaFuture die van 22 juni tot en met 1 
juli op het park van de bijna 100-jarige vereniging (1913) wordt verspeeld, zal het wedstrijdseizoen voor de 
Brabanders zeker kunnen goedmaken. Het tweede team van Shot uit Zeist speelde zich met de 6-2 winst op 
Meerlanden/Jonkerspark uit de degradatiezone, het gebied dat ook voor het Limburgse team uit Geleen nog maar 
lastig te verlaten zal worden. 
 
Shot Zeist 2 – Meerlanden/Jonkerspark, 6-2  
Met de stand op de ranglijst als leidraad zou de 6-2 
winst van het in de hoofdklasse debuterende tweede 
team van Shot uit Zeist opmerkelijk genoemd mogen 
worden. Bij de tegenstander, Meerlanden/Jonkerspark, 
ontbraken echter gevestigde namen als Marcella Koek 
en Rogier Wassen, die door Sylvana Bauer en Roel 
Oostdam werden vervangen. Dat Zeeuwse Sylvana, 
thans als mevrouw Den Engelsman door het leven 
gaand, na haar bevalling in januari van een zoon, al 
zou kunnen vlammen werd niet verwacht. Svetlana 
Pirazhenka – de Russische was als versterking aan 
Shot 2 toegevoegd – had twee korte sets nodig voor 
de jonge moeder. Paula de Man zorgde na de nipte 
nederlagen in haar vorige drie duels voor het tweede 
Zeister punt. Met Nederlands topper Bibiane Schoofs 
als coach op de bank werd Denise van Putten na drie 
sets teruggewezen. 

 
Topper Bibiane Schoofs in een andere functie: coach van haar 
trainingsmaatje bij Pro-M, Paula de Man. 

 

Remi Groenendaal en Roel Oostdam brachten voor 
Meerlanden/Jonkerspark de twee punten uit de twee 
mannensingles binnen. Beiden met eenzelfde uitslag, 
6-3 7-6 tegen respectievelijk Yannick Ebbinghaus en 
Bart van Kampen. In het dubbelspel waren de twee 
Noordwijkerhoutse mannen duidelijk niet op elkaar 
ingespeeld, constateerde hoofdscheidsrechter Leo 
Lucas, die ook in het vrouwendubbel een snel punt 
voor Shot noteerde. In beide mixen verkochten de 
bezoekers hun huid duurder. Van Putten en Oostdam 
bogen met 10-8 wedstrijdtiebreak voor Pirazhenka en 
Ebbinghaus. Bauer en Groenendaal verloren na twee 
close sets van Caroline Maes en Van Kampen. 
 
Hatulek/GTR-Geleen – BSpaas/Meppel, 0-8  
De thuisploeg kreeg slechts in één partij kansen op 
een beter resultaat. Yanick Dullens en Philippe Brand 
bogen in de mixed pas met 10-8 wedstrijdtiebreak van 
de derde set. Hoofdscheidsrechter Wolfgang Born 
vulde in de overige partijen snelle tweesetters in voor 
titelkandidaat BSpaas/Meppel, dat Boy Westerhof om 
disciplinaire maatregelen uit het team had gelaten. 
 
Solinq/Van Horne – Amstelpark GS 2, 7-1  
Net als rivaal BSpaas/Meppel moet ook Solinq/Van 
Horne, na het 4-4 onderling resultaat in ronde drie, 
alleen maximale uitslagen boeken. Met de 7-1 score 
tegen de nummer 3, Amstelpark GS 2 voldeed het 
Weerter team aan de opdracht. Valeria Podda zorgde 
voor het Amsterdamse puntje door Zuzana Kucova te 
verrassen. Spannend en langdurig was het volgens 
hoofdscheidsrechter Jacques Bothof bij Stanislawa 
Hrozenska en Jainy Scheepens, 7-5 en 7-6 (13-11). 
 
BLTV Breda – TV Dekker Tennis, 1-7  
Na zes tweesets duels, waarbij alleen Jade Schoelink 
tegen Anouk Sterk voor BLTV Breda de winst pakte, 
kreeg hoofdscheidsrechter Andre Pesuwarissa in de 
beide mixen meer strijd te zien. Sterk met Melle van 
Gemerden en Jolanda Mens met Bart van Delft waren 
in de wedstrijdtiebreaks voor TV Dekker trefzeker. 

 


