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Nieuwkomer Beau/Rapiditas kampioen in de hoofdklasse, TOC/ITG Capelle degradeert  
 

Zeist/Capelle – Zoals het in een echte competitie betaamt vielen de laatste beslissingen in de afdeling 0002 
van de hoofdklasse pas in de allerlaatste twee gemengddubbels van de wedstrijden tussen 
degradatiekandidaat Shot 2 en koploper Beau/Rapiditas, als ook degradatiekandidaat TOC/ITG uit Capelle 
en de bezoekende runner-up Heerhugowaard. Drie van de vier mixen eindigden in de benodigde tiebreaks 
pas met gering verschil in het voordeel van de titelkandidaten met als eindresultaat dat nieuwkomer 
Beau/Rapiditas in haar eerste hoofdklassejaar kampioen werd en TOC/ITG na een seizoen in het afdalen 
moest berusten. Thor/De Bataaf en Hatulek/GTR sloten af met 6-2 zeges op Dekker Tennis 2 en het 
gehandicapte Berkenrode. 
 
Shot 2 – Beau/Rapiditas, 2-6  
 
Zonder de andere troeven tekort te willen doen, dankte 
Beau/Rapiditas haar kampioenschap aan een tweetal 
vrouwen, die op de slotdag van de competitie paraat 
stonden. Josanne van Bennekom was een periode uit 
het zicht van het tenniswereldje geweest, maar bleek 
bij Beau dit seizoen weer volledig opgebloeid. Met een 
overtuigende derde set tegen de Belgische kopvrouw 
bij Shot 2, Caroline Maes, sloeg ze het eerste puntje 
binnen. Een belangrijk punt, want dat ‘invaller’ Lotte 
Hartjens de geroutineerde Claire Lablans verrassen 
zou, werd niet op gerekend. Toch zou de 16-jarige 
Hartjens bij een 5-2 stand – de Nijmeegse mannen 
Wesley Koolhof en Colin van Beem kwamen tegen 
Martijn van Haasteren en Sebastiaan Bonapart niet 
serieus in de problemen – een cruciale rol vervullen. 
,,We hebben bewust voor Lotte als invaller gekozen’’, 
licht een zeer blije coach Wouter Kropman toe. ,,Niet 
voor een speelster uit de tweede klasse, maar uit een 
klasse lager. Er is er bij ons maar één die niet weet 
hoe goed ze kan tennissen. En dat is zijzelf. Vorige 
week bewees ze dat door de dubbels tegen TOC/ITG 
te winnen. Nu gooide ze alle schroom van zich af en 
won ze de beslissende tiebreak met Colin van Beem.’’ 
 

 
Josanne van Bennekom. Foto Beau/Rapiditas. 

 

 
De kampioenformatie van Beau/Rapiditas. Foto Beau/Rapiditas. Coaches, 
Svetlana Pirazhenka, Lotte Hartjens, Roel Oostdam en Colin van Beem 

 
,,We hadden een hecht team dit jaar’’, sluit Kropman 
af. ,,Met spelers die heel graag bij ons wilden spelen 
en ook naar de eredivisie wilden promoveren. We 
hadden de hele dag contact met Svetlana Pirazhenka, 
die in Wit-Rusland examens moest doen, en met Roel 
Oostdam, die een toernooi in Oezbekistan speelde. 
Om volgend jaar goed mee te doen, zullen we nog wel 
veel werk moeten verzetten.’’ 
 
TOC/ITG Capelle – TV Heerhugowaard, 1-7  
 
Hoofdscheidsrechter Patrick van Tongeren kon zijn 
collega bij Shot 2 tegen Beau/Rapiditas, Robert van 
der Drift, lange tijd geruststellen. TOC/ITG leek tegen 
Heerhugowaard lang in de naderende degradatie te 
berusten. Leek, want de spanning keerde terug toen 
Ivo Noorlander met Boy Vergeer een nog veel beter 
sluitend duo bleek dan Bart de Gier met Jake Mak. De 
mixen van Lizette Blankers met Noorlander en van 
Selma Andrade met Vergeer gingen pas na veel strijd 
in de wedstrijdtiebreaks van de derde reeks verloren. 
Karen Nijssen met Mak wonnen die matchtiebreak met 
11-9, Lisanne Balk met De Gier met 10-7 
 

 
 

 

 


