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Heerhugowaard geeft haar titelaspiraties aan met zevenklapper tegen Thor/De Bataaf  
 

Den Haag – Met de forse 7-1 overwinning bij Thor/De Bataaf heeft Heerhugowaard meteen haar 
titelaspiraties in afdeling 0002 van de hoofdklasse aangegeven. De Noord-Hollanders, die de laatste jaren 
steeds tussen de eredivisie en de hoofdklasse pendelen, zijn daarmee op weg het vorig seizoen verloren 
gegane terrein weer te herwinnen. Bij de andere drie duels in deze afdeling was de marge minder groot. 
Beau/Rapiditas uit Nijmegen toonde zich met de 5-3 zege bij Hatulek/GTR in Geleen een zeer welkome 
nieuwkomer in de hoofdklasse. Het gepromoveerde Berkenrode versloeg het bezoekend Shot 2 uit Zeist 
met dezelfde cijfers. Dekker Tennis 2 uit Warmond en het ook al gepromoveerde TOC/ITG uit Capelle 
deelden de punten, 4-4. 
 
Thor/De Bataaf – TV Heerhugowaard, 1-7  
 
Niets leek er in de beginfase van het treffen tussen de 
bespelers van het historische tennispark De Bataaf op 
te wijzen, dat op de eerste speeldag een zevenklapper 
uit de bus zou rollen. Mandy Wagemakers en Kim Rus 
pakten voor het thuisspelend Thor tegen Karen Nijssen 
respectievelijk Lisanne Balk soepel de eerste set. Die 
set werd stellig gebruikt om op het smashcourt 
ingespeeld te raken, want in de tweede en derde reeks 
was het snel gedaan met de Haagse troeven. Bart de 
Gier bracht in twee sets het derde punt voor 
Heerhugowaard. Thiemo van der Lecq kreeg in beide 
sets snel een break om de oren en verder geen kans. 
 

 
Karen Nijssen, Foto InterTennis 

 
Boy Wijnmalen, Foto InterTennis. 

 
Bij het vierde enkelspel kon de grote groep lijnrechters, 
aangevoerd door de hoofdscheidsrechter Eric Savalle, 
drie lange sets de fraaie nieuwe Sjeng Schalken outfit 
van het corps tonen. Jake Mak won het eerste bedrijf 
met 7-5 in de tiebreak. Thuisspeler Boy Wijnmalen 
pakte het tweede deel met 6-4 en was in de tiebreak 
met de 7-3 de betere speler. ,,Toen Boy op 5-3 nog 
een dropshot wist te halen, wisten we dat hij de partij 
uit zou serveren’’, meldde woordvoerder Fon Linders. 
,,Het bleef het enige punt. We hebben als Thor dit jaar 
de tering naar de nering gezet. We zullen er veel aan 
moeten doen ons dit seizoen te handhaven.’’ 
Toch waren er in drie van de vier dubbels voldoende 
kansen op een beter resultaat voor de Hagenaars. Het 
vrouwendubbel ging na een 4-1 voorsprong met 12-10 
in de tiebreak van het derde bedrijf verloren, de twee 
mannen capituleerden met 7-5 derde doorgang en 
Wagemakers en Van der Lecq bogen tegen Balk met 
de Gier in de wedstrijdtiebreak, 6-10. 
,,Er wordt gemopperd, dat wij op smashcourt spelen’’, 
sloot Linders af. ,,Maar onze leden kunnen daardoor 
wel het hele jaar door tennissen. En na deze periode 
van kou, konden wij de competitie gewoon buiten 
spelen, terwijl de beste gravelparken in het land nu 
nog onbespeelbaar zijn.’’ 

 



Hatulek/GTR Geleen – Beau/Rapiditas, 3-5  
 
,,Een sterke tegenstander’’, stelde speelster Yanick 
Dullens van Hatulek/GTR Geleen vast na afloop van 
het de 5-3 verloren wedstrijd tegen de nieuwkomer in 
de hoofdklasse, Beau/Rapiditas uit Nijmegen. 
,,Jammer, dat Paskal Wilkat zijn single uiteindelijk niet 
kon winnen. Anders was het nog 4-4 geweest.’’ Het 
zou voor de Limburgers, na de schlemielige degradatie 
vorig jaar en hun promotie bij keuze, een fraaie rentree 
in de hoofdklasse zijn geweest. De sleutelpartij tussen 
de Geleense kopman en Colin van Beem, die dit jaar 
naar Nijmegen overstapte, eindigde met 6-4, 6-7(4) en 
6-4 in het voordeel van de bezoeker. 
 
,,Een goed, hecht team’’, vertelde hoofdscheidsrechter 
Wolfgang Born over Beau/Rapiditas. ,,Een aanwinst 
voor de hoofdklasse. Goed begeleid ook door drie 
coaches. ,,We moesten vanwege de vorst in de hal 
spelen zonder lijnrechters, maar er is geen wanklank 
gevallen. We konden op vier banen beginnen, maar 
om de coaches hun werk goed te laten doen, hebben 
we maar twee gebruikt.’’ Philip Brand bracht tegen de 
uit Nijmegen afkomstige Dennis Coenen het eerste 
punt voor Hatulek/GTR binnen. Wilkat kreeg in het 
mannendubbel met Brand en de mixed met Marjanne 
Vanoppen tegen Josanne van Bennekom en Mark 
IJzerman zelfs tweemaal revanche voor zijn nipte 
singlenederlaag. Bij ‘Beau’ bleven de in Nederland 
wonende en trainende Russische Svetlana Pirazhenka 
en de Belgische Elke Lemmens ongeklopt. 
 
Berkenrode – Shot 2, 5-3  
 
Naast Beau/Rapiditas kan ook het gepromoveerde 
Berkenrode een flinke belager voor Heerhugowaard 
worden. De ploeg van coach Martin van der Brugghen, 
was met 5-3 de meerdere van Shot 2, dat in de 
ervaren Belgische Caroline Maes over een lastig te 
kloppen teamlid beschikt. De jarenlange 
sparringpartner en persoonlijke vriendin van de vorig 
jaar gestopte wereldtopper Kim Clijsters was haar 
landgenote Elyne Boeykens op de indoorbanen in 
zowel de single als in het dubbelspel met Claire 
Lablans de baas. 
Martijn van Haasteren bleek ook op de baan nog 
steeds zijn mannetje te staan en versloeg Omar van 
Welzenis voor het derde Zeister punt. 
Bij Berkenrode haalden Nicole Thyssen en Lennart 
van der Linden hun op het Canada Ten van hun 
thuishal gespeelde singles in twee sets binnen. 
Hoofdscheidsrechter Leo Lucas gaf door dat ook de 
drie punten in de drie overgebleven dubbels in twee 
sets bij de thuisclub bleven. 
 
Dekker Tennis 2 – TOC/ITG Capelle, 4-4, (11-9)  
 
Na de eerste twee singles kondigde het gelijkspel bij 
de wedstrijd tussen Dekker Tennis 2 en bezoeker 
TOC/ITG Capelle zich al aan. Monique Zuur stapte van 
TOC over naar Dekker Tennis om dit seizoen ook in de 
eredivisie te kunnen uitkomen. Ze versloeg op het 

smashcourt haar opvolger, Selma Andrade, na drie 
sets. De nationaal jeugdkampioene Elke Tiel kwam 
met 7-5 in de tiebreak tekort tegen Lizette Blankers. 
Na de mannensingles andermaal een gelijke stand. 
Melle van Gemerden verloor met tweemaal 5-7 van 
Boy Vergeer, en Bart van Delft wees de spelend coach 
van TOC/ITG Robin Nicolai in drie sets terug. 
 
Via de vier dubbelspelen had Dekker Tennis 2 het 
verschil kunnen maken, maar Van Gemerden had een 
pechdag. Na winst van het vrouwendubbel van Linda 
Sentis en Zuur, ging het mannendubbel met Van Delft 
tegen Vergeer en Ivo Noorlander teloor. Na de snelle 
zege van Tiel met Van Delft op Blankers/Noorlander 
capituleerde hij in de mixed met Sentis tegen Andrade 
en Vergeer met 11-9 in de wedstrijdtiebreak van de 
derde set. 
 
 

archieffoto Elke Tiel 

 
 
 


