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Heerhugowaard bezorgt Beau/Rapiditas een fikse domper en neemt de koppositie over  
 

Heerhugowaard – De uitgangspositie van Beau/Rapiditas leek zo mooi. Koploper met een ongeslagen 
status en op papier nog maar een lastige hobbel voor de boeg. Heerhugowaard bezorgde met de 5-3 zege 
de Nijmegenaren een fikse domper en nam op onderling resultaat de eerste plaats van de ranglijst in 
afdeling 0002 over. Berkenrode, dat met Beau/Rapiditas gelijk stond, had kunnen profiteren, maar liet zich 
bij Dekkertennis 2 met een 6-2 nederlaag de kaas van het brood eten. De formatie uit Berkel Rodenrijs doet 
op één punt achterstand nog wel mee in de titelstrijd, maar moet Thor/De Bataaf naast zich dulden. De 
Hagenaars klopten Hatulek/GTR uit Geleen met 6-2. Het gepromoveerde TOC/ITG uit Capelle nam een 
lekker voorschot op behoud van het hoofdklasserschap door naaste rivaal Shot 2 met 5-3 terug te wijzen. 
 
 

Heerhugowaard – Beau/Rapiditas, 5-3  
 
Met beide op de laatste twee speeldagen nog duels 
tegen het laaggeklasseerde TOC/ITG Capelle en Shot 
2 voor de boeg, mocht de ontmoeting tussen het 
thuisspelend Heerhugowaard op slechts twee punten 
afstand van de lijstaanvoerder in afdeling 0002, 
Beau/Rapiditas, als een beslissing vooraf voor het 
kampioenschap gelden. De Noord-Hollanders hebben 
met de 5-3 winst dank zij het onderling resultaat weer 
de iets betere papieren, maar Berkenrode en Thor/De 
Bataaf bevinden zich op nog maar één punt afstand en 
hebben de kansen nog volledig in eigen hand. 
 

 
Jake Mak, archieffoto InterTennis. 

 
De sleutelpartij in de wedstrijd werd het treffen tussen 
Jake Mak en Marc IJzerman. Lisanne Balk had bij de 
thuisclub weer haar uitstekende vorm van dit moment 
getoond door de Belgische Elke Lemmens in twee sets 
kansloos te laten, terwijl Karen Nijssen na drie sets het 
eerste vrouwenenkelspel aan de Russische Svetlana 
Prizhenka na drie sets had moeten afstaan. Bart de 
Gier voegde er voor Heerhugowaard een sterke zege 
in twee close sets, 7-6(2), 7-5 tegen Roel Oostdam 
aan toe. Mak en IJzerman werkten een heuse thriller 
af, waarin de thuisspeler vanuit een achterstand toch 
in drie bedrijven wist te zegevieren. 
 

Voor hoofdscheidsrechter Jan Sakkers was de strijd 
echter nog niet beslist. ,,Beau/Rapiditas kwam in de 
twee dubbels van Lemmens met Pirazhenka en van 
Oostdam met Dennis Coenen sterk terug. Maar in de 
mixen van Nijssen met Mak en van Balk met De Gier 
was Heerhugowaard juist in twee sets de betere.’’ 
 

Thor/De Bataaf – Hatulek/GTR Geleen, 6-2  
 
Na de nederlagen op de eerste twee speeldagen tegen 
de titelrivalen Heerhugowaard en Beau/Rapiditas doet 
Thor/De Bataaf na de 6-2 overwinning op Hatulek/GTR 
uit Geleen plots ook weer mee voor de titel. In punten 
gelijk met Berkenrode, waar het op de zesde speeldag, 
26 mei, nog voor een lastig duel op bezoek moet. 
Mandy Wagemaker ondervond te weinig weerwerk van 
de Belgische Emma Janssen en zette de thuisclub op 
voorsprong. Kim Rus kwam, welhaast per traditie, pas 
in de tweede reeks op stoom, en stoomde daarna door 
naar drie sets winst op de tweede Zuiderbuur in de 
Limburgse formatie, Marjanne Vanoppen. Thimo van 
der Lecq bezorgde Thor/de Bataaf het derde punt na 
twee straight sets tegen Philippe Brand. 
Bij Hatulek/GTR kwamen de punten opnieuw op naam 
van Pascal Wilkat. De clubtrainer van de Limburgers 
moest wel hard werken voor zijn driesetter tegen Boy 
Wijnmalen, 6-7(2) 6-2 6-2, en was met Brand ook de 
betere in het mannendubbel. ,,Zijn mixed verloor hij in 
de wedstrijdtiebreak. Aldus hoofdscheidsrechter Cees 
van Hasselt, die Yanick Dullens met Brand pas in de 
tiebreak van de tweede set zag capituleren voor het 
Haagse duo Wagemaker/Wijnmalen. 
 

Dekker Tennis 2 – Berkenrode, 6-2  
 
Ondanks de uitglijder op 5 mei bij Beau/Rapiditas had 
Berkenrode kunnen profiteren van de 5-3 overwinning 
van Heerhugowaard. De formatie uit Berkel Rodenrijs 
miste in Warmond echter Nicole Thijssen en kreeg 
geen kans op een beter resultaat dan een afgetekende 
6-2 nederlaag. Toch zijn de titelkansen niet verkeken. 
 

 



Hoofdscheidsrechter André Pesuwarissa behoefde bij 
Dekker Tennis 2 tegen Berkenrode uitsluitend snelle 
tweesetters op te schrijven. Linda Sentis verspeelde in 
haar single tegen Nadine Gobin en mixed met Bart van 
Delft slechts zes games. Elyne Boeykens scoorde voor 
de bezoekers twee punten, singlewinst op Elke Tiel en 
een zege in de mixed met Lennert van der Linden, die 
zich daarmee revancheerde voor zijn enkelspelverlies 
tegen Matthew Pierot. 
 

TOC/ITG Capelle – Shot Zeist 2, 5-3  
 
TOC/ITG Capelle heeft met de 5-3 winst op Shot 2 uit 
Zeist, waarmee het op de ranglijst op gelijke hoogte 
stond, een erg belangrijke stap gezet in de richting van 
behoud van de vorig jaar veroverde hoofdklassestatus. 
 

De formatie uit de regio Rotterdam balanceerde steeds 
op de rand van de afgrond. Na rap verlies van Selma 
Andrade als ook Lisette Blankers tegen de Belgische 
Caroline Maes en Claire Lablans, moesten de mannen 
Boy Vergeer en Robin Nicolaï hun TOC/ITG langszij 
brengen. Het duo slaagde in de missie na drie reeksen 
tegen Martijn van Haasteren en Sebastiaan Bonapart. 
Vooral de winst van routinier en captain Nicolaï tegen 
het jeugdige Shot-talent was opmerkelijk. 
Toen Andrade en Blankers zich revancheerden voor 
hun singleverlies en Vergeer met Ivo Noorlander hun 
samenspel ook tot winst voerden, was de thuisclub 
dichtbij de gewenste stap richting behoud. ,,Maar het 
werd nog spannend’’, vertelde hoofdscheidsrechter 
Jules Noot. ,,Blankers en Noorlander wonnen hun 
mixed pas met 15-13 in de wedstrijdtiebreak.’’ 
 

 
 
 


