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Titel BSpaas/Meppel, strijd in afdeling 0002 van de hoofdklasse gaat als nachtkaars uit  
 
Meppel/Weert – De felle titelstrijd tussen de twee matadoren in afdeling 0002 van de hoofdklasse ging als de bekende 
nachtkaars uit. TV Dekker Tennis reisde op de slotdag van de competitie met een krakkemikkig team naar Meppel en 
keerde een paar uur later met een 8-0 nederlaag terug naar Warmond. Met die maximale uitslag was BSpaas/Meppel 
kampioen en niet meer in te halen door titelrivaal Solinq/Van Horne, dat bij een 3-1 voorsprong tegen Shot Zeist 2 de 
dubbels en mixen met de tegenstander deelde. De duels tussen Hatulek/GTR-Geleen en het al gedegradeerde BLTV 
Breda, en tussen Amstelpark GS 2 en Meerlanden/Jonkerspark, voor de Limburgers en de Noordwijkerhouters van 
belang in verband met het voorkomen van degradatie, werden afgelast en naar zondag 10 juni verplaatst. In de vier 
eerste klassen werden de twee Apeldoornse clubs Tepci en Kerschoten, TOC Capelle als ook Berkenrode kampioen. 
 
 
BSpaas/Meppel – Meerlanden/Jonkerspark, 8-0  
 
,,Een heel bizarre wedstrijd’’, noemde een regionale 
Drentse krant de wedstrijd tussen BSpaas/Meppel en 
TV Dekker Tennis. Een betere zin was niet denkbaar, 
want slechts twee partijen werden afgespeeld. Na het 
gewonnen enkelspel van Zuzana Ondraskova tegen 
Warmondse Anouk Sterk kregen Marrit Boonstra van 
de zieke Linda Sentis, alsmede Nick van der Meer en 
Alban Meuffels van de allebei geblesseerde Matthew 
Pierot en Melle van Gemerden na een aantal games 
cadeau. Het vrouwendubbel van Josien Boverhof met 
Boonstra tegen Jolanda Mens met Sentis leverde het 
tweede ‘echte’ punt op. De overige dubbels werden 
niet gespeeld. ,,Tsja, het was inderdaad vreemd’’, zei 
hoofdscheidsrechter Patrick van Tongeren tenslotte. 
 
Solinq/Van Horne – Shot Zeist 2, 5-3  
 
Bij Solinq/Van Horne werd met afgrijzen op het verloop 
van de wedstrijd in Meppel gereageerd. De formatie uit 
Weert, deze competitie toch al gehandicapt door de 
vanwege een blessure niet op volle kracht spelende 
Vladimir Obradovic, hield het na de vier enkelspelen 
dan ook voor gezien. 
In de vier singles werd in elk geval gestreden. Zuzana 
Kucova uit Slowakije was duidelijk te sterk voor de 
Zeister kopvrouw, de Belgische Caroline Maes. Paula 
de Man snoepte de landgenote van Kucova, Romana 
Tabak, de tweede set af. De Belg Stefan Wauters 
zorgde snel voor het derde Van Horne punt, maar 
Obradovic onderschatte het gestegen niveau van Bart 
van Kampen en beet na drie lange sets in het natte 
gravel. Ook vanwege de matige weersomstandigheden 
noteerde hoofdscheidsrechter Frank Vrins in de beide 
dubbels een opgave van Shot Zeist en in beide mixen 
een opgave van Solinq/Van Horne. 
 
De vier kampioenen in de eerste klasse: 
 
De vier kampioenen in de eerste klasse werden in, 
afdeling 0004: Tepci, in afdeling 0005: Kerschoten, in 
afdeling 0006: TOC Capelle.en in 0007: Berkenrode. 

Coldec/De Manege trok zich terug uit de competitie, 
maar met Tepci en Kerschoten is Apeldoorn volgend  
jaar weer goed vertegenwoordigd in de hoofdklasse. 
 
Tepci rekende in de slotwedstrijd in afdeling 0004 met 
7-1 af met Beekhuizen. De Apeldoorners realiseerden 
het kampioenschap en de promotie met de jonge Lizzy 
Bitter, Nikki Luttikhuis en Maurien Rikkert en de meer 
ervaren Sander Arends, Stefan Bodde en Marc Geers. 
 
Kerschoten was op de slotdag met 6-2 de meerdere 
van Tamek/LTV Lelystad en vereeuwigde de jeugdige 
ploeg van de Apeldoornse tennisopleiders en coaches 
Michel Lentjes en Remco Schreurs: 

 
Kerschoten v.l.n.r.: Lentjes, vijfvoudig nationaal jeugdkampioen 
Jelle Sels, Caitlin Whoriskey, Julyette Steur, Florence Na, Botic 
v.d. Zandschulp en Schreurs. Foto Marianne Heemskerk. 

 
Lizette Blankers, Ségou Jonker en Monique Zuur 
trainen onder leiding van de voormalige nummer 68 
van de wereld, Lubomira Bacheeva voor het hoogst 
haalbare. Haar echtgenoot en trainer Anatoly Stoyanov 
voegde Robin Nicolaï, Ivo Noorlander en Boy Vergeer 
aan het kampioensteam van TOC Capelle toe. 
 
Berkenrode, de club waar Kiki Bertens niet alleen de 
beginselen leerde bij coach Martin van der Brugghen 
maar waar zij ook vele jaren wedstrijden leerde winnen 
in de competitie, sloot de competitie af met een 5-3 
zege op de nummer 2 van de ranglijst, TCZandvoort 2. 
De Belgische Eline Boeykens, de nog jeugdige Nadja 
Gobin, Lennert van der Linden, Omar van Welzenis en 
Bertens’ coach bij de fraaie zegetocht naar haar eerste 
WTA-titel in Fez, Christiaan de Jong, kwamen twee 
jaar geleden ook al uit in de hoofdklasse. 

 


