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Beau/Rapiditas de belangrijkste titelkandidaat na onverwacht puntverlies Heerhugowaard  
 

Beau/Rapiditas hield met de 7-1 overwinning op TOC/ITG uit Capelle haar titelkansen in afdeling 0002 van 
de hoofdklasse volledig intact. Door het onverwachte gelijkspel van Heerhugowaard bij Shot 2 werd de 
formatie van coach Wouter Kropman uit Nijmegen in één klap ook nog eens de belangrijkste titelkandidaat. 
Door de 4-4 tegen de Noord-Hollanders passeerden de Zeister ‘reserves’ TOC/ITG. De laatste speeldag, 
zondag 2 juni, wordt bepalend welk team naast Hatulek/GTR uit Geleen, dat met 7-1 van Dekker Tennis 2 
verloor, gaat afdalen. Bij Berkenrode tegen Thor/De Bataaf werd de eindstand 3-5 op het scoreformulier 
vermeld. Door blessures bij Mandy Wagemakers (Thor) en Lennert van der Linden (Berkenrode) werden 
slechts twee singles geheel afgespeeld (winst voor Kim Rus en Thimo van der Lecq). Hoofdscheidsrechter 
Robert van der Drift mocht bij de overige zes partijen een opgave noteren.. 
 
 
Beau/Rapiditas – TOC/ITG, 7-1  
 
Lotte Hartjens kon zich bij Beau/Rapiditas als invaller 
geen geweldiger debuut in de hoofdklasse wensen. De 
eigen kweek uit het team twee van de Nijmegenaren, 
dat in de derde klasse uitkomt, kreeg in haar enkelspel 
tegen de ervaren Selma Andrade geen kans. Hartjens 
droeg met winst in het vrouwendubbel met Svetlana 
Pirazhenka en de mixed met Roel Oostdam alsnog in 
ruime mate bij aan de 7-1 overwinning op TOC/ITG uit 
Capelle. 
 

 
Drie winstpunten voor Roel Oostdam. Foto InterTennis. 

 
Hoofdscheidsrechter Cees van Hasselt noteerde in zijn 
woonplaats dat de Russische Pirazhenka, Colin van 
Beem en Oostdam bij Beau/Rapiditas hun ongeslagen 
status behielden. Laatgenoemde kroop echter in het 
mannendubbel met ras-Nijmegenaar Dennis Coenen 
tegen Ivo Noorlander met Boy Vergeer wel door het 
oog van de naald, 7-6(5) 2-6 en 7-5. Beau/Rapiditas 
werd de nieuwe koploper met drie punten voorsprong. 
 
 

Shot 2 – Heerhugowaard, 4-4, sets 9-10  
 
Het tweede team van het Zeister Shot bezorgde het 
bezoekende Heerhugowaard een nare verrassing met 
het onverwachte gelijkspel. Daarnaast gaf het team 
van aanvoerder Martijn van Haasteren zichzelf een 
uitstekend vertrekpunt om zich op de laatste speeldag 
van het competitieseizoen 2013 te handhaven. 
 
De uitslag had zelfs groter kunnen uitvallen, want Shot 
stond de hele speeldag op voorsprong. De Belgische 
Caroline Maes was Karen Nijssen in twee sets de baas 
en Claire Lablans sloeg zich na drie sets langs Lisanne 
Balk. Na het verlies van Van Haasteren tegen de grote 
puntenpakker bij Heerhugowaard, Bart de Gier, stuntte 
Sebastiaan Bonapart tegen de ervaren Jake Mak. Hij 
moest na twee tiebreaks de felicitaties overhandigen. 
Hoofdscheidsrechter Jan Sakkers zag toe hoe de twee 
dubbels werden gedeeld. De beide mixen werden een 
prooi van de bezoekers. Na de snelle zege van Balk 
met De Gier kwam Heerhugowaard via Nijssen en Mak 
pas met 10-8 in de wedstrijdtiebreak alsnog langszij. 
 
Hatulek/GTR – Dekker Tennis 2, 1-7  
 
Na vijf partijen stond Hatulek/GTR met 5-0 achter en 
leken de Limburgers in zowel een nederlaag als in de 
degradatie te berusten. Alleen Marjanne Vanoppen en 
Philippe Brand wisten in hun singles een set aan Elke 
Tiel en Bobbie de Goejen te ontfutselen. 
Na die vijf partijen kon hoofdscheidsrechter Jacques 
Bothof de overige drie partijen op papier afronden. 
Brand gaf licht geblesseerd zijn beide dubbels met 
Pascal Wilkat en Yanick Dullens op. Bart van Delft liet 
de mixed met Linda Sentis aan zich voorbij gaan 
 

 
 

 


