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Sprankje licht in afdeling 0002 hoofdklasse tussen BSpaas/Meppel en Solinq/Van Horne  
 
Meppel/Breda – Eindelijk gloort er een sprankje licht tussen de twee ongenaakbare titelkandidaten in afdeling 0002 
van de hoofdklasse. BSpaas/Meppel haalde, zoals steeds eerder in deze competitie met royale cijfers uit tegen heb 
bezoekende Meerlanden/Jonkerspark, 8-0. Het met de Drenten met 33 punten uit vijf wedstrijden met 33 punten gelijk 
staande Solinq/Van Horne moest in Breda twee punten afstaan aan BLTV. Toch is de race nog niet gelopen. De ploeg 
uit Weert, die net als BSpaas/Meppel eigenlijk in de op zaterdag 26 mei startende eredivisie zou moeten spelen, heeft 
bij gelijk eindigen wel een setje meer. In de degradatiezone zal BLTV Breda ondanks twee punten tegen Solinq/Van 
Horne niet aan afdalen kunnen ontsnappen. Bij Meerlanden/Jonkerspark, dat slechts twee puntjes voor staat op de 
tweede degradatiekandidaat, Hatulek/GTR-Geleen, werd opgelucht gereageerd op eveneens het 8-0 verlies van de 
Limburgers tegen Shot Zeist 2. Met de 5-3 zege op Amstelpark GS 2 rukte TV Dekker Tennis op naar de derde plaats. 
 
BSpaas/Meppel – Meerlanden/Jonkerspark, 8-0  
 
Over de wedstrijd zelf gaat het inmiddels al niet meer 
bij de thuiswedstrijden van BSpaas/Meppel. Wel over 
de titelrace met Solinq/Van Horne, waar op de derde 
speeldag op het eigen vers aangelegde gravel 4-4 
tegen werd gespeeld. Twee kampioenskandidaten in 
een afdeling, die eigenlijk beide niet in de eredivisie 
zouden misstaan, waar in de parallelafdeling 0003 van 
de hoofdklasse de deskundige competitievolgers al 
vaststelden dat het gemiddelde niveau van de acht 
meespelende teams toch een stukje lager ligt. Net als 
eerder BLTV Breda (1-7), TV Dekker Tennis (0-8), 
Hatulek/GTR-Geleen en Amstelpark GS 2 (1-7) had 
ook Meerlanden/Jonkerspark niets in te brengen, 0-8. 
Voor de spanning in afdeling 0002 van de hoofdklasse 
een fnuikende ontwikkeling. 
Hoofdscheidsrechter Jan Sakkers noteerde in Meppel 
dan ook een reeks tweesetters, waarvan alleen die in 
het mannendubbel gelijkopgaand was te noemen. De 
eerste set van het duel tussen Nick van der Meer met 
Alban Meuffels en Jonkers-spelers Remi Groenendaal 
met Kevin Noordermeer eindigde in een tiebreak, die 
overigens met 7-1 naar de twee Drenten ging. In het 
tweede bedrijf werd het 7-5. Een stand die ook Denise 
van Putten met Groenendaal in de eerste set bereikten 
tegen Zuzana Ondraskova en Meuffels. De Kroatische 
won haar single tegen de bij Jonkerspark debuterende, 
van haar Amerikaanse universiteit weer in Nederland 
teruggekeerde, Denise van de Ben. 
 
BLTV Breda – Solinq/Van Horne, 2-6  
 
,,Dan moet je hopen dat je niet tegen nare blessures 
oploopt’’, verzuchtte Hans Holtus na afloop van het 4-4 
gelijkspel op de derde speeldag bij de naaste titelrivaal 
BSpaas/Meppel. ,,Anders wordt het kampioenschap 
daar op beslist.’’ De uitspraak van de manager van de 
Weerter formatie was vooruitziend. In de vijfde ronde 
moest zijn team vanwege een blessure bij kopman 
Vladimir Obradovic twee partijen afstaan en was de 
lichte voorspong – vanwege nog ruimere uitslagen dan 
Meppel – op de Drentse concurrent teniet gedaan. 

De blessure bij Obradovic leverde bij het afspelen op 
Hemelvaartsdag, 17 mei, van de afgebroken wedstrijd 
bij Meerlanden/Jonkerspark wel problemen, maar geen 
verliespunten op. Drie dagen later bij BLTV Breda wel. 
De single tegen de sterke kopman Erik Kuijlen ging na 
twee close sets verloren. Bij een 6-1 voorsprong – de 
Bredanaars gaven drie partijen van de geblesseerde 
Martijn Janssens op, de Weerter vrouwen Romana 
Tabakova en Zuzana Kucova pakten hun singles en 
dubbel in twee sets – ging ook de enige nog te spelen 
mixed verloren. Waar Kucova en Obradovic bij Jonkers 
Park nog met 13-11 in de wedstrijdtiebreak overeind 
bleven, moest hoofdscheidsrechter Andre Pesuwarissa 
vanuit Breda doorgeven dat die wedstrijdtiebreak met 
dezelfde cijfers verloren was gegaan. 
 
Hatulek/GTR-Geleen – Shot Zeist 2, 0-8  
 
Voor hoofdscheidsrechter Wolfgang Born was het een 
mooie dag in zijn provincie Limburg. Een fijn zonnetje, 
een lekkere temperatuur een geen lange partijen bij 
het treffen tussen Hatulek/GTR-Geleen en het tweede 
team van Shot Zeist. De bezoekers wonnen de eerste 
zes partijen netjes in twee sets, waarna een regenbui 
en wedstrijdtiebreaks in beide mixen nog voor enige 
opwinding zorgden. De eindstand werd 8-0 voor de 
spelers uit Midden-Nederland: Caroline Maes, Paula 
de Man, Yannick Ebbinghaus en Bart van Kampen.  
 
TV Dekker Tennis – Amstelpark GS 3, 5-3  
 
Kristof Vliegen zorgde bij het treffen tussen de twee 
middenmoters in afdeling 0002 van de hoofdklasse, TV 
Dekker Tennis en Amstelpark GS 3 en bij de HS Leo 
Lucas, voor opschudding. De Vlaming, aangetrokken 
voor het vlaggenschip van de Amsterdammers in de 
eredivisie, speelde zowaar mee in het derde team. Het 
leverde een aantrekkelijke, gewonnen single tegen de 
weer sterk spelende Bart van Delft op, maar omdat zijn 
mixed met Jainy Scheepens tegen Sentis en Van Delft 
verloren ging won de thuisploeg uit Warmond toch met 
5-3. Het gewonnen enkelspel van Anouk Sterk tegen 
Valeria Podda, 6-3 5-7 6-1, was medebepalend. 

 


