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Berkenrode en Heerhugowaard vormen de twee titelkandidaten in de hoofdklasse 0002  
 

Capelle – Al na twee speeldagen vormen Berkenrode en Heerhugowaard de twee titelkandidaten in 
afdeling 0002 van de hoofdklasse. De formatie van coach Martin van der Brugghen uit Berkel en Rodenrijs 
behaalde in de streekderby bij TOC/ITG Capelle een maximale overwinning en komt daarmee op dertien 
punten. Het team uit Noord Holland heeft na de tweede zevenklapper op rij tegen Hatulek/GTR zelfs nog 
een puntje meer. Ook Beau/Rapiditas is na twee speeldagen nog ongeslagen, Thor/De Bataaf werd, 
opnieuw met 5-3, verslagen. Het duel tussen de twee ‘reserve’-teams van Shot en Dekker Tennis eindigde 
met 6-2 in het voordeel van de bezoekers uit Warmond. 
 
 
TOC/ITG Capelle - Berkenrode, 0-8  
 

 
Nicole Thijssen, archieffoto InterTennis 

 
Een echte streekderby werd het treffen tussen de twee 
Zuid-Hollandse buren TOC/ITG en Berkenrode 
nimmer. De bezoekende formatie uit Berkel Rodenrijs, 
waar ook nationaal topper Kiki Bertens groot groeide, 
kunnen bouwen op de fikse internationale ervaring van 
Nicole Thijssen, de Belgische Elyne Boeykens, Bart 
Brons en Lennert van der Linden en geven met Nadine 
Gobin en Omar van Welzenis nog meer ‘eigen’ spelers 
kansen op een optreden op het hoogste niveau van de 
reguliere voorjaarscompetitie. 
De Tennisvereniging Oosterpark Capelle/ITG, die vorig 
seizoen promoveerde naar het nog niet eerder bereikte 
competitieniveau, is met haar volledig regionale ploeg 
nog volop in opbouw. Daarbij had TOC de pech dat 
kopvrouw Selma Andrade eind eerste reeks aan haar 
hamstring geblesseerd raakte en haar enkelspel tegen 
Boeykens bij een 5-7 en 0-1 stand moest opgeven. ,,Ik 
wilde eigenlijk met competitietennis stoppen’’, zei de 
29-jarige Andrade. ,,Drie partijen in de competitie is 
naast een volledige werkkring toch een aanslag op je 
lichaam. Maar ik heb mij laten overhalen nog een jaar 
bij te tekenen.’’ Ook nog eens nodig voor TOC/ITG, dat 
Monique Zuur liet vertrekken om haar spelervaring in 
de eredivisie bij Dekker Tennis te gunnen. Andrade 
speelde haar dubbels overigens wel uit. 

Nicole Thijssen rekende onder het toeziend oog van 
‘trainingsmaatje’ Kiki Bertens in twee snelle sets af met 
Lisette Blankers, Lennert van der Linden ging ook al in 
rap tempo langs Boy Vergeer. Bart Brons, die tot zijn 
verbazing werd geconfronteerd met het opheffen van 
zijn hoofdklasseteam bij Leimonias maar nog wel als 
‘travelling hittingpartner’ en coach met de Kroatische 
eredivisietroef Vesna Dolonc reist, toonde zich een 
aanwinst bij Berkenrode door in twee close sets de 
meerdere te zijn van Ivo Noorlander. ,,Alleen het 
mannendubbel van Noorlander en Vergeer tegen Van 
der Linden en Van Welzenis was nog spannend. Die 
verloren met 7-5 derde set’’, sloot hoofdscheidsrechter 
Piet Nagtzaam een warme dag op het fraai langs de 
Hollandse IJssel gelegen park van TOC af. 
 
Heerhugowaard – Hatulek/GTR, 7-1  
 
Het krachtsverschil tussen het vlaggenschip van 
Heerhugowaard en het bezoekend Hatulek/GTR uit 
Geleen was, zeker in de enkelspelen, groot. En zeker 
bij de vrouwen. Karen Nijssen en Lisanne Balk gaven 
de Belgischen Marjanne Vanoppen en Emma Janssen 
geen enkele kans. Kopman Bart de Gier excelleerde 
met een straight sets overwinning op Pascal Wilkat. 
 

 
Bart de Gier, Foto InterTennis 

 



Daarna kwam er toch een kentering. Philippe Brand 
was, eveneens in straight sets, de baas over Jake Mak 
en zorgde daarmee voor het enige Limburgse punt. In 
zijn beide dubbels zorgde Wilkat voor pittig weerwerk. 
,,Zijn dubbel met Philippe Brand verloor hij met 7-6(4) 
6-4’’, gaf hoofdscheidsrechter Henny Eliveld vanuit 
Heerhugowaard door. Zijn mixed met Vanoppen tegen 
Balk en De Gier was de langste partij van de dag, 6-4, 
5-7 en 7-6 verlies, de wedstrijdtiebreak was 10-8. 
 
Beau/Rapiditas – Thor/De Bataaf, 5-3  
 
Met Heerhugowaard en Berkenrode behield ook 
Beau/Rapiditas haar ongeslagen status. Een fraaie 
start voor de Nijmegenaren, die dit seizoen promotie 
bij keuze verkregen. Een stroeve start voor de ploeg 
uit Den Haag, die vorig seizoen lang meedeed voor de 
titel, maar nu in de lage regionen van afdeling 0002 
van de hoofdklasse bivakkeert. 
 

  
 
Thor/De Bataaf gaf zich echter niet zomaar gewonnen. 
Na de winst van de Russische Svetlana Pirazhenka op 
Mandy Wagemaker in twee sets, had Kim Rus lang het 
gelijkmakende punt op haar racket. Pas met 7-5 in de 
tiebreak van de beslissende set boog de Haagse voor 
de Belgische Elke Lemmens en had Beau/Rapiditas 
een gat geslagen. Dat werd tot 3-0 vergroot omdat Boy 
Wijnmalen na een 7-5 verloren eerste set zijn single 
tegen Colin van Beem opgaf. De Hagenaar, die op de 
eerste speeldag met meer dan zes uur speeltijd tegen 
koploper Heerhugowaard al heel erg diep had moeten 
gaan, spaarde zich voor zijn twee dubbels. Thimo van 
der Lecq haalde voor Thor/De Bataaf het eerste puntje 
binnen door Marc IJzerman, na verlies van de eerste 
set, toch in drie sets voor te blijven. 

Beau/Rapiditas stelde via Pirazhenka met Josanne 
van Bennekom tenminste het gelijkspel snel veilig. In 
de overige drie dubbels zag de hoofdscheidsrechter 
Jacques Bothof echter veel strijd. Ras-Nijmegenaar 
Dennis Coenen moest met Van Beem met 4-6 derde 
set de winst in het mannendubbel aan de Hagenaars 
laten, maar kreeg in de mixed met Lemmens met 6-3 
7-6(4) toch loon naar werken. Ras-Batavier Van der 
Lecq behield zijn ongeslagen dagstatus door met 
Wagemaker met 10-8 in de wedstrijdtiebreak tegen 
Van Bennekom en IJzerman te zegevieren. 
 
Shot Zeist 2 – TV Dekker Tennis 2, 2-6  
 
Shot beschikt in de hoofdklasse in elk geval over de 
breedste selectie. De Zeister Tennis Club speelt in 
competitie-editie 2013 in beide hoofdklasse-afdelingen 
mee. Het tweede team, uitkomend in afdeling 0002 
stuitte in de tweede speelronde op het enige, andere 
tweede team, de ‘reserves’ van eredivisievereniging  
Dekker Tennis, dat met 6-2  overeind bleef. 
,,Ik wil ook met Shot 2 meespelen voor de titel’’, had 
routinier Martijn van Haasteren voorafgaand aan de 
competitie gesteld. De dubbelspecialist capituleerde 
met 6-4 derde set voor de jeugdige Bobbie de Goeijen, 
die steeds weer progressie maakt. Het debuut van die 
andere jongeling, Shot-speler Sebastiaan Bonapart 
verliep wel onder succes, in twee sets ten onder tegen 
de voormalige nummer 100 van de wereld, Melle van 
Gemerden. De Belgische Caroline Maes haalde voor 
Shot het enige singlepunt binnen tegen Monique Zuur. 
Hoofdscheidsrechter Jules Noot gaf door dat Van 
Gemerden de mixed met Linda Sentis bij een 0-3 
stand vanwege rugklachten opgaf  

 
 

 
 
 
 


