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TV Dekker Tennis de sterkste in de Bollenstreekderby tegen Meerlanden/Jonkerspark  
 
Noordwijkerhout – Rivalen, maar ook buren in afdeling 0002 van de hoofdklasse. Vorig seizoen was TV Dekker Tennis 
op eigen Warmonds centrum met 5-3 te sterk voor Meerlanden/Jonkerspark van coach Jaap Plugge. Dit jaar sloot de 
zo fraai geheten Bollenstreekderby in Noordwijkerhout met 6-2 in het voordeel van de bezoekende formatie van coach 
Irfan Aytug af. In de titelrace verspeelde Solinq/Van Horne, dat door een blessure bij Vladimir Obradovic twee punten 
cadeau af moest geven aan Hatulek/GTR-Geleen, een puntje aan BSpaas/Meppel, dat met liefst 7-1 uithaalde bij het 
tweede team van Amstelpark GS. Met de 5-3 zege op BLTV Breda speelde het tweede team van Shot Zeist zich bijna 
in veiligheid en zijn de Brabanders zo goed als gedegradeerd. 
 
Meerlanden/Jonkerspark – TV Dekker Tennis, 2-6  
 
Even leek Meerlanden/Jonkerspark op weg naar een 
revanche voor de nederlaag die het bij haar debuut 
vorig jaar in de hoofdklasse tegen TV Dekker Tennis 
had geleden. Claire Lablans stak voor het eerst dit 
seizoen in uitstekende vorm en verraste Linda Sentis 
in twee sets. In 2011 bedreigde de sterk opkomende 
Denise van Putten (foto) zowaar Anouk Sterk, maar de 
ervaren Leidse, die aan het begin van deze eeuw de 
titel bij de toen nog TEAN International Future op haar 
naam schreef, ging na drie sets met de winst strijken.  
 

 

Ditmaal waren de rollen omgekeerd. Van Putten won 
de eerste reeks met 6-3, Sterk de tweede set met 6-2. 
In het beslissende bedrijf sloeg de thuisspeelster toe, 
6-1. Op het eerste mannenenkelspel deed Bart van 
Delft vervolgens iets terug, twee sets, 6-2 en 7-6(8) 
tegen Remi Groenendaal. 
 
Het middagprogramma bezorgde het vele publiek vele 
uren van zinderende spanning. Kevin Noordermeer 
kreeg vorig jaar weinig kans tegen Matthew Pierot, die 
de hoofdklasse bij TV Dekker Tennis gebruikt om zich 
zeven weken met zijn coach voor te bereiden op de 
internationale trips, die gaat maken. Noordermeer was 
na een volkomen gelijkopgaande strijd met 11-9 de 
mindere in de tiebreak van de eerste set. In de tweede 
set werkt de jonge Noordwijker een 5-2 achterstand 
weg om ditmaal wel in de tiebreak toe te slaan, 8-6. Hij 
leek het kunststukje in de derde doorgang te gaan 
herhalen, maar Pierot werkte de breakpoints tegen 
weg en zegvierde met 6-2. Het vrouwendubbel van 
Van Putten met Silvana Bauer, na haar huwelijk als 
Den Engelsman door het leven gaand, tegen Sentis 
met Jolanda Mens kende eveneens een bizar verloop. 
De eerste set ging in recordtijd met 6-0 naar Jonkers 
maar ontaardde daarna in een heuse thriller. Sentis en 
Mens kwamen met een ietwat gelukkige 6-4 terug in 
de wedstrijd, maar keken in de beslissende set tegen 
een 5-3 achterstand aan. Het werd toch 5-5 en 6-6, 
waarna de twee Dekkerianen in de tiebreak een 5-2 
voorsprong namen. Het eerste matchpoint was echter 
voor het Jonkers-duo. Het tweede en het derde ook, 
maar de beslissende bal ging of een fractie naast de 
lijn of viel aan de verkeerde kant van het net. Met 10-8 
stond TV Dekker Tennis voor het eerst voor. 
 
Eveneens spectaculair was het verloop van de eerste 
set in het mannendubbelspel tussen Groenendaal met 
Noordermeer tegen Pierot en Melle van Gemerden . 
Tot 6-6 kon de winst beide kanten op. De tiebreak ging 
met 7-1 naar de bezoekers. ,,Daarna leek de vechtlust 
weg’’, meldde hoofdscheidsrechter Wouter Janssen, 
de jongste HS van Nederland ruim na 21:00 uur. ,,De 
kopjes gingen toch een beetje hangen. Dekker won de 
daardoor de tweede set overtuigend. En won daarna 
ook de beide mixen.’’ 

 



Solinq/Van Horne – Hatulek/GTR-Geleen, 6-2  
 
De stem van Solinq/Van Horne manager Hans Holtus 
klonk tussentijds somber. ,,We hebben al twee punten 
aan Hatulek/GTR-Geleen en dus ook aan onze rivaal 
BSPaas/Meppel moeten afstaan. Vladimir Obradovic 
raakte tijdens de single geblesseerd aan zijn hamstring 
en moest opgeven. Dat wilde hij overigens niet direct, 
omdat hij uitging van de internationale regels waarin je 
dan helemaal niet meer mag spelen. Het duurde een 
tijdje voordat we hem duidelijk hadden gemaakt dat de 
Nederlandse regels anders waren en dat hij wel mocht 
dubbelen. Die dubbel ging daarna overigens ook maar 
één set goed. Obradovic is een lange speler met een 
harde, dominante service en een soort uitschuifarmen. 
Maar als je natuurlijk haast helemaal niet kunt lopen, 
red je het niet. Ivan Kosec en hij verloren de tweede 
set op het nippertje en daarna ook de derde set.’’ 
 
Zuzana Kucova en de nieuwkomer in het Weerter 
team, Romana Tabakova, wonnen hun singles tegen 
Marjanne Vanoppen en Jaimy-Gayle van der Wal in 
twee sets. Vervolgens leverde ook het samenspel van 
de twee Slowaaksen tegen Vanoppen en Yanick 
evenmin grote problemen op. 
 
Holtus, bijgenaamd ‘Mourinho’ was na afloop vol lof 
over de opponent in de enige echte Limburgse derby. 
,,Zij hebben de punten hard nodig om aan degradatie 
te ontkomen, maar claimden de punten van Obradovic 
niet. Sterker nog, zij gaven ons de ruimte om te kijken 
hoe wij hem toch konden laten spelen. Een vorm van 
sportiviteit, die ik niet veel tegenkom.’’ 
,,Ondanks die hamstringblessure heeft Obradovic zijn 
mixed toch gewonnen en won Solinq/Van Horne met 
6-2’’, sloot hoofdscheidsrechter Frank Vrins de vijfde 
speeldag af.  
 
Amstelpark GS 2 – BSpaas/Meppel, 1-7  
 
Vanaf de aftrap leek BSpaas/Meppel een moeilijke dag 
bij Amstelpark GS 2 tegemoet te gaan. Maar toen het 
trio Zuzana Ondraskova, Marrit Boonstra en Alban 
Meuffels hun singles tegen een sterke Valeria Podda 
(foto), Jainy Scheepens en Jeroen Camfferman na drie 
sets tot een goed einde hadden gebracht, was het toch 
grotendeels gedaan met de Amsterdamse weerstand. 
 

 

De single van Nick van der Meer tegen David Pel, het 
vrouwendubbel van Boonstra en Josien Boverhof, het 
mannendubbel en de mixed van Boverhof met Van der 
Meer tegen Scheepens en Camfferman vergden nog 
maar twee reeksen. 
 
Hoofdscheidsrechter Robert van der Drift gaf tenslotte 
de namen van Podda en Pel door voor het winstpunt 
van Amstelpark GS 2. De 11-9 in de wedstrijdtiebreak 
tegen Ondraskova en Meuffels betekende dat Meppel 
voor de maximale zege was gegaan. Voor de titelrace 
met Solinq/Van Horne is immers elk punt van belang. 
Omdat het onderling resultaat in 4-4 eindigde, maar de 
ploeg uit Weert een set meer heeft, zullen de Drenten 
het een punt beter dan de Limburgers moeten doen. 
 
Shot Zeist 2 – BLTV Breda, 5-3  
 
Met de 5-3 zege van het tweede team van het Zeister 
Shot op BLTV Breda werd de nare verwachting, dat de 
Brabanders degradatie niet zouden kunnen vermijden, 
bijna bewaarheid. Na de vier enkelspelen was de voor 
de bezoekers dit jaar nog niet eerder gerealiseerde 2-2 
stand bereikt. Jade Schoelink versloeg in twee sets 
thuisspeelster Paula de Man, en Erik Kuijlen was na 
een spannende tiebreak en een snelle tweede reeks 
de baas over Yannick Ebbinghaus. De geroutineerde 
Belgische Caroline Maes en Zwaanshoeker Bart van 
Kampen waren voor de thuisploeg ruim beter dan 
Tessa Brevé en Martijn Janssen. 
De dubbels verliepen snel. Hoofdscheidsrechter Henny 
Eliveld noteerde twee korte sets in het vrouwendubbel 
en zag vervolgens in het mannendubbel Janssen na 
de eerste set opgeven. De Bredanaar speelde ook zijn 
mixed niet. In de andere mixed veroverden Schoelink 
en Kuijlen ieder hun tweede winstpunt van de dag en 
het derde punt voor BLTV in totaal. 


