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Berkenrode haalt tegen Heerhugowaard uit in duel der titelkandidaten in hoofdklasse 0002  

 

Berkel Rodenrijs – Berkenrode heeft het kampioensduel in afdeling 0002 tegen Heerhugowaard met liefst 
7-1 in haar voordeel beslist. Het treffen tussen twee ‘degradatiekandidaten’, Hatulek/GTR uit Geleen en 
TOC/ITG uit Capelle ging toch wel geflatteerd met 6-2 naar de bezoekers. Thor/De Bataaf verschafte zich 
lucht met de 7-1 zege tegen Shot 2. Dekker Tennis 2 boog met 6-2 voor Beau/Rapiditas. 
 
Berkenrode –Heerhugowaard, 7-1  
 
De eindstand werd met de nodige verbazing bekeken. 
Berkenrode – Heerhugowaard 7-1 was een uitslag die 
door slechts weinig tennisliefhebbers goed zou kunnen 
voorspeld op het niet bestaande totoformulier voor 
afdeling 0002. Toch was het de realiteit. Het duel 
tussen de nieuwkomer in de hoofdklasse uit Berkel 
Rodenrijs en de ploeg uit Noord Holland die de laatste 
jaren tussen de hoofdklasse en de eredivisie pendelt, 
eindigde in een zevenklapper. En dat was niet eens 
echt onverdiend voor de thuisformatie, vond ook de 
hoofdscheidsrechter Jacques Bothof. 
 

 
Lennert van der Linden, archieffoto Future Bahrein. 

 
Zonder een speler tekort te doen werd Lennert van der 
Linden de man van de wedstrijd. De 22-jarige kopman 
van Berkenrode versloeg na een hoogwaardig en ook 
spannend duel in de eerste mannensingle de sterker 
ingeschatte Bart de Gier na drie sets. Van der Linden, 
de nummer 975 van de wereld die zijn internationaal 
tennis combineert met een studie bouwkunde aan de 
Technische Universiteit in Delft, moest de eerste set 
met 6-4 prijsgeven. Zeker in het tweede speldeel en de 
derde reeks kwam hij sterk terug, 6-1 6-4. 
Met de driesets overwinning in het sleuteltreffen zette 
Van der Linden zijn vertrouwde team op een fraaie 3-0 
voorsprong. Nicole Thijssen, een tweede tennissieraad 
in afdeling 0002, was met tweemaal 6-3 ruim de 
meerdere van de bij Heerhugowaard eveneens in 
prima vorm stekende Karen Nijssen. Eline Boeykens, 
de huidige nummer 533 van de wereld, deed het nog 
een game beter tegen Lisanne Balk. 

De bezoekers uit Noord Holland veroverden het enige 
punt van de dag in het enkelspel van Jake Mak tegen 
Bart Brons, die de eerste set met 6-0 binnenhaalde, 
maar vervolgens kansloos was. 
Thijssen en de Belgische Boeykens hadden na hun 
snelle singlezeges drie reeksen nodig om het goed 
ingespeelde Heerhugowaard-koppel Nijssen en Balk te 
kloppen voor punt vier van Berkenrode. 
Lennert van der Linden, die door succescoach Martin 
van der Brugghen in drie onderdelen was opgesteld, 
vervulde in zijn beide dubbels eveneens een hoofdrol. 
Zowel met Omar van Welzenis als met Boeykens was 
de Berkelse kopman in twee reeksen de baas over de 
Heerhugowaardse combinaties De Gier met Mak en 
Nijssen met Mak. De slotpartij, tussen Thijssen en Van 
Welzenis en Balk met De Gier leverde veel spektakel 
op. Het slotakkoord van het duel dat de voorbeslissing 
in deze afdeling zou kunnen betekenen, werd pas met 
10-8 in de wedstrijdtiebreak van de derde set beslist. 
Weer een punt, het zevende voor de thuisploeg en het 
thuispubliek, die Thijssen en Van Welzenis het laatste 
punt tegen Balk en de Gier zagen maken. 
 
,,Ik ben trots op mijn team’’, zei de langjarig voorzitter 
van Berkenrode, Jacques Thoen. ,,Maar vooral ben ik 
trots omdat we met mensen uit onze eigen opleiding 
dit niveau hebben gehaald. Zo’n vijftien jaar geleden 
hebben we dit wedstrijdbeleid opgezet. We hebben als 
club een contract met onze zeven tennisleraren, die 
door onze hoofdcoach Martin van der Brugghen zijn 
opgeleid. Beleid met een visie zou ik willen zeggen. 
Wij doen niet aan betaald tennis, de spelers van het 
eerste team betalen gewoon contributie aan de club. 
Ze krijgen wel veel trainingsfaciliteiten onder andere in 
onze hal. Ons clubboegbeeld Kiki Bertens reist met 
Christiaan de Jong als coach over de wereld. Ze heeft 
een flink aantal jaren met hem bij ons in de competitie 
gespeeld.’’ Thoen sluit desgevraagd af: ,,Of we wel 
naar de eredivisie willen promoveren? De competitie is 
voor ons het belangrijkste clubgebeuren. Dat zie ik bij 
de eredivisie met heel veel buitenlanders niet terug. 
We gaan er eens rustig over nadenken.’’ 
Thoen zou te rade kunnen gaan bij Heerhugowaard, 
dat in de afgelopen jaren een aantal malen naar de 
hoogste competitieklasse steeg om een jaar later met 
hetzelfde team weer af te dalen naar de hoofdklasse. 
De sfeer in team en club leed er niet onder. 

 



Hatulek/GTR – TOC/ITG, 2-6  
 
Speelden Berkenrode en Heerhugowaard een als 
kampioensduel te omschrijven wedstrijd, bij het treffen 
in Geleen tussen Hatulek/GTR en TOC/ITG Capelle 
stond de eventuele degradatie dan wel handhaving op 
het spel. Met de zwaar bevochten 6-2 overwinning 
heeft TOC/ITG de beste papieren op voortzetting van 
het hoofdklasserschap. 
De bezoekers uit Zuid-Holland kwamen in Limburg 
heel goed weg, want in vrijwel alle gewonnen partijen 
viel de beslissing pas in de spannende eindfase. GTR 
pakte de twee mannensingles van Pascal Wilkat en 
Philippe Brand tegen Boy Vergeer en Robin Nicolaï in 
twee snelle sets. Daarvoor had de thuisclub al een 
eerste aanwijzing gekregen voor een desastreuze 
afloop. Selma Andrade was in de tiebreak van de 
tweede set tegen de Belgische Emma Janssen de 
sterkste. Lisette Blankers bleef na een spannende 
driesetter in de tiebreak van de derde set met 7-1 
overeind tegen de tweede Belgische in Limburgse 
dienst, Marjanne Vanoppen. 
Na de 2-2 tussenstand na de enkelspelen werd het 
vrouwendubbel het enige in twee sets gewonnen punt 
voor TOC/ITG. De Capellenaren wonnen ook de drie 
overige dubbelpunten. Het mannendubbel van Ivo 
Noorlander met Vergeer verliep over drie sets en voor 
de beide gemengddubbels was een bloedstollende 
wedstrijdtiebreak als derde set nodig. Andrade met 
Vergeer klopten Yanick Dullens met Brand met 7-6(2) 
2-6 en 11-9. De hoofdscheidsrechter Wolfgang Born 
noteerde bij Blankers met Noorlander tegen Vanoppen 
met Wilkat in de wedstrijdtiebreak maar twee puntjes 
minder, 6-3 6-7(5) en 10-8. Schlemielig voor GTR. 
 
TV Dekker Tennis 2 – Beau/Rapiditas, 2-6  
 
Twee driesetters en zes tweesetters kreeg Eric Savalle 
als hoofdscheidsrechter bij de wedstrijd tussen Dekker 
Tennis 2 en het bezoekend Nijmeegs Beau/Rapiditas 
te verwerken. Linda Sentis speelde een van die twee 
driesetters, een gewonnen single tegen de Russische 
Svetlana Pirazhenka en daarmee het eerste punt voor 
de thuisploeg uit Warmond. De Haarlemse routinière 
pakte aan het eind van de speeldag met Bart van Delft 
het tweede punt tegen Josanne van Bennekom met 
Wesley Koolhof. Dit duo en Colin van Beem kwamen 
in hun enkelspelen tegen de Nieuw-Zeelandse Emma 
Hayman, respectievelijk Bobbie de Goeijen en Melle 
van Gemerden niet in de zorgen. Voor Hayman, net 
overgevlogen uit Down Under, kampend met een jetlag 
en nog ongetraind op gravel was de single een prima 
manier om in te spelen voor de dubbels. Na een 5-2 
voorsprong in de tweede set ging het vrouwendubbel 
tegen Pirazhenka met de Belgische Elke Lemmens 
alsnog in twee reeksen verloren. In de mixed met Van 
Gemerden bleek de Nieuw-Zeelandse niet gewend 
aan de wedstrijdtiebreak in plaats van de derde set. 
Lemmens en Dennis Coenen wonnen met 10-3. 

Thor/De Bataaf – Shot  2, 7-1  
 
Vorig seizoen speelde Thor/De Bataaf een belangrijke 
rol in de titelstrijd in de hoofdklasse en haakte het pas 
in een laat stadium in die strijd af. Dit seizoen startte 
de Haagse topclub, die in de vorige eeuw liefst zes 
landstitels op haar conto mocht schrijven, met twee 
nederlagen op rij. Wel tegen de op papier betere 
ploegen van afdeling 0002 van de hoofdklasse. 
,,Een opluchting, dat we met 7-1 van Shot 2 gewonnen 
hebben’’, zegt de Thor/De Bataaf-woordvoerder Fon 
Linders. ,,Nou nee, we twijfelden er niet aan dat we 
ons in de hoofdklasse zouden handhaven. We hebben 
ingeschat, dat we van een aantal teams, zoals Shot 2, 
wel konden winnen. Ondanks dat we dit jaar de tering 
naar de nering hebben gezet. Onze beste speelster, 
Olga Kalyuzhnaya, vertrok om eredivisie te kunnen 
spelen naar De Metselaars en met maar twee spelers 
en speelsters in het team ben je kwetsbaar. Deze 7-1 
is in elk geval een belangrijke stap.’’ 
Mandy Wagemaker legde de basis voor de 7-1 zege 
van haar team. De 19-jarige speelster verraste haar 
gereputeerde tegenstandster, de Belgische Caroline 
Maes na drie spannende sets met 6-2 6-7(7) en 6-4. 
Na de onverwachte 2-0 na de vrouwensingles (Kim 
Rus was snel klaar met Claire Lablans) werden alleen 
nog maar tweesetters afgeleverd. 
 

 
Mandy Wagemaker, Foto InterTennis. 

 
Martijn van Haasteren zorgde voor het enige Shot-punt 
door Boy Wijnmalen voor te blijven. Thor-speler Thimo 
van der Lecq gaf de jonge Sebastiaan Bonapart geen 
echte kans. Hoofdscheidsrechter André Pesuwarissa 
zag toe hoe de koppels Maes met Van Haasteren en 
Lablans met Yannick Ebbinghaus in de mixen volop 
voor een beter resultaat gingen, maar verder dan een 
met 7-5 verloren eerste set kwam de reserveploeg uit 
Zeist niet. 
 
 
 
 
 

 
 


