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Beau/Rapiditas laat zich de 6-2 overwinning op koploper Berkenrode voortreffelijk smaken   
 

Nijmegen – Met de 6-2 overwinning van Beau/Rapiditas op koploper Berkenrode heeft de titelstrijd in de 
afdeling 0002 een compleet andere wending gekregen. De Nijmegenaren nemen op onderling resultaat de 
eerste plaats op de ranglijst over van hun tegenstander en weten de enig overgebleven rivaal voor de titel, 
Heerhugowaard, op twee punten afstand. De Noord-Hollandse grootmacht versloeg Dekkertennis met 5-3. 
Het Haagse Thor/De Bataaf speelde zich met de zevenklapper in Capelle tegen TOC/ITG aan de kop van 
de veilige middenmoot. De ploeg uit de regio Rotterdam staat op gelijke hoogte op de voorlaatste, tweede 
degradatieplek met Shot 2, dat met de 5-3 winst op Hatulek/GTR de laatste stek verliet. 
 
 

Beau/Rapiditas – Berkenrode, 6-2  
 
Beau/Rapiditas liet zich de 6-2 winst op Berkenrode 
voortreffelijk smaken. De Nijmegenaren deden dat met 
hun opponenten niet alleen aan de gedekte tafels van 
hun nabijgelegen restaurant Beau, maar hebben ook 
nog eens alle vier competitiewedstrijden gewonnen. En 
wie zeven maal wint, wordt ingevolge het reglement nu 
eenmaal ook kampioen. 
 

 
Beau/Rapiditas-matchwinner Wesley Koolhof, Foto InterTennis. 

 
Precies zes seconden zat er tussen het einde van de 
twee vrouwenenkelspelen. De Nijmeegse kopvrouw 
Elke Lemmens boog na een snelle tweesetter voor 
haar Belgische landgenote Elyne Boeykens. Josanne 
van Bennekom bevestigde haar comeback met een 
even rappe zege op Nicole Thijssen, die ook nog eens 
met een totale off-day werd geconfronteerd. 
De mannen van Beau/Rapiditas deelden de eerste tik 
uit. Wesley Koolhof werkte in het eerste bedrijf tegen 
Lennert van der Linden na 2-5 een break achterstand 
weg en was de sterkste in de benodigde tiebreak, 7-4. 
In de tweede set herhaalde de balvaardige zoon van 
de bekende voetballer Jurrie Koolhof het kunststukje 
en drukte na opnieuw een break naar 7-5 door. Roel 
Oostdam, die eveneens zijn entree in het vlaggenschip 
van Beau/Rapiditas maakte, was op papier en ook in 
de praktijk sterker dan Omar van Welzenis. 
 

Hoofdscheidsrechter Leo Lucas zag de thuisclub de 
tweede tik uitdelen in beide dubbels, waardoor Beau 
toch mooi een 5-1 voorsprong nam. Van Welzenis gaf 
vervolgens zijn mixed vanwege een schouderblessure 
op. Boeykens en Van der Linden leverden Berkenrode 
het tweede punt via de gewonnen wedstrijdtiebreak 
(10-3) tegen Lemmens en Dennis Coenen. 
Beau/Rapiditas kreeg dit seizoen promotie bij keuze 
naar de hoofdklasse, en werd op de vierde speeldag 
de belangrijkste kandidaat voor de titel en de daaraan 
gekoppelde promotie naar de eredivisie. ,,Wij willen de 
fans uit onze stad en de regio toptennis bieden’’, zegt 
Michael Schermer, een van de actieve organisatoren 
achter de Nijmeegse club van 1935. ,,De eredivisie 
heeft een ander format met wedstrijden doordeweeks. 
We zullen moeten bestuderen of we dan daarmee het 
publiek ook naar ons park krijgen. ’’ 
 

Heerhugowaard – Dekker Tennis 2, 5-3  
 
Heerhugowaard kreeg de titelkansen in afdeling 0002 
met de 5-3 zege op Dekker Tennis 2 weer geheel in 
eigen hand. De Noord-Hollanders haalden die stand 
na pittige driesetters in het enkelspel van Lisanne Balk 
tegen Monique Zuur, haar vrouwendubbel met Karen 
Nijssen tegen Zuur en Elke Tiel, en het mannendubbel 
van Bart de Gier met Jake Mak tegen Matthew Pierot 
met Melle van Gemerden. 
 

 
Lisanne Balk, archieffoto InterTennis. 

 



Na de singles waren de punten nog verdeeld. Linda 
Sentis vesloeg voor Dekker Tennis Nijssen. De Gier 
stond aan Pierot maar één game af, en Bart van Delft 
maakte weer gelijk na drie sets tegen Mak. Jules Noot, 
de hoofdscheidsrechter, sloot de lange dag af met een 
puntendeling in de mixen, waarbij Sentis en Van Delft 
voor de bezoekers honderd procent hielden. 
Op speeldag vijf, zondag 12 mei, kan Heerhugowaard 
andermaal de koppositie bereiken als het de huidige 
koploper, Beau/Rapiditas, met tenminste 5-3 weet te 
verslaan. Om Berkenrode voorbij te stevenen, is een 
6-2 overwinning vereist. 
 
TOC/ITG Capelle – Thor/De Bataaf, 1-7  
 
De stroeve seizoensstart van Thor/De Bataaf kan na 
de zevenklapper bij TOC/ITG Capelle weer uitgewist 
worden. De Hagenaars vormen na de tweede 7-1 zege 
op rij de top van de middenmoot. De thuisclub had de 
punten heel hard nodig om buiten de degradatiezone 
te blijven, maar kon in de enkelspelen niet imponeren. 
Selma Andrade, Lisette Blankers, Ivo Noorlander (nipt) 
en Boy Vergeer konden hun tegenstanders Mandy 
Wagemaker, Kim Rus, Boy Wijnmalen en Thimo van 
der Lecq na twee sets feliciteren. 
Hoofdscheidsrechter Jacques Bothof noteerde wel 
twee hectische dubbels. De twee Capelse vrouwen 
redden in de tiebreak van de beslissende set met 7-4 
de eer, 7-5 3-6 en 7-6(4). De twee mannen bogen met 
6-7(4) 7-6(2) en 1-6 voor de Haagse combinatie. In de 
beide mixen zegevierden Rus met Wijnmalen na twee 
reeksen over Blankers met Robin Nicolaï, en waren 
Wagemaker met Van der Lecq in evenveel deeltjes de 
meerdere van Andrade met Vergeer. 
TOC/ITG strijdt met Shot 2 tegen degradatie. 
 
 
 

Shot 2 – Hatulek/GTR, 5-3  
 
Hoofdscheidsrechter Eric Savalle was er duidelijk over. 
Het degradatieduel in afdeling 0002 tussen Shot 2 en 
Hatulek/GTR Geleen werd beslist door de verrassende 
overwinning van Sebastiaan Bonapart op Philippe 
Brand. Een gelijkopgaande, spannende strijd die met 
6-7(3) 6-4 en 6-3 in Zeister voordeel eindigde. 
 

 
Sebastiaan Bonapart verraste, foto Fanclub – Marcel Bonapart. 
 
Bij de thuisclub behield de Belgische Caroline Maes in 
drie partijen haar ongeslagen status. Aan Limburgse 
zijde kwam Pascal Wilkat tot hetzelfde resultaat 
Met de 5-3 eindzege houdt Shot de kansen op behoud 
in eigen hand, Hatulek/GTR zal het de komende drie 
speeldagen moeilijk krijgen alsnog aan het afdalen te 
ontsnappen. 
 

 
 
 


