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Thor/De Bataaf deelt voor fraai gerenoveerd clubhuis de punten met Thermoware/Barneveld  

 
Den Haag – Vrijdagmiddag verrichtte de Haagse wethouder voor sport, Karsten Klein de officiële opening van het fraai 
gerenoveerde historische clubhuis van Thor/de Bataaf. Twee dagen later kon de Haagse club leden en toeschouwers 
een prachtig, vernieuwde entourage aanbieden om in afdeling 0003 van de hoofdklasse de nuttige puntendeling met 
Thermoware/Barneveld te aanschouwen. De medekandidaten voor het kampioenschap, Metselaars en Shot uit Zeist, 
boekten een zevenklapper. Thors buurman van de ook al historische METS-banen was met 7-1 de baas over Jonkers 
Park 2, Shot was in Eindhoven met dezelfde cijfers te sterk voor ELTV. Het treffen tussen Leimonias 2 en Amstelpark 
GS 3 eindigde in een opmerkelijke, maximale 8-0 overwinning voor de bezoekers uit Amsterdam. 
 
 
Thor/De Bataaf – Thermoware/Barneveld, 4-4, 10-8  
 
Moesten buurman Metselaars en het Amsterdamse 
Amstelpark GS 3 zich voor hun wedstrijden bij Thor/De 
Bataaf nog behelpen met een verblijf in de zogeheten 
Skihut – het tijdelijke houten onderkomen van de club 
uit Den Haag gedurende de renovatie – in zijn speech 
kon voorzitter Frank Dankaart vrijdagmiddag vol trots 
aankondigen dat Thermoware/Barneveld een mooiere 
ontvangst ten deel zou vallen. Een lang gekoesterde 
wens van de gerenommeerde club was in vervulling 
gegaan. De weg naar nieuwe hoogtepunten, zoals de 
drie achtereenvolgende landstitels die Thor, destijds 
spelend onder de naam HLTC Thor/RW (Rood-Wit) in 
de jaren 1959, 1960 en 1961 veroverde, kon worden 
ingeslagen. Het HLTC is voor de naam Thor/De Bataaf 
verdwenen maar de kwalificatie Hollands Leukste 
Tennis Club is nog steeds te handhaven. 
Op de historische grond, die volgens oud-voorzitter en 
Thor-boegbeeld Dinant Haslinghuis al zo’n 6000 jaar 
geleden werd bewoond, beten Olga Kalyuzhnaya, 
tegen Kim Kilsdonk, en Mandy Wagemakers, tegen 
Nicolette van Uitert, het spits af. De nieuwkomer in de 
Thor-formatie van coach Cock Snoei verspeelde maar 
twee games aan Kilsdonk, de nationaal jeugdtopper 
Wagemakers beet met 6-4 in de derde set in het stof 
van het Haagse smashcourt. 
 
Op het historische terrein waar bij opgravingen een 
pijlpunt van ongeveer 3700 jaar oud werd gevonden 
werden ook de beide mannenenkelspelen gedeeld. 
Boy Wijnmalen boog via 2-6 en een 7-3 tiebreak voor 
Barnevelder Evthimios Karaliolios. Thiemo van der 
Lecq, Thor-lid van het eerste uur, maakte op de plek 
waar rond 1900 al getennist werd snel gelijk tegen 
Steven Korteling, de nationaal kampioen van 2004. 
Kalyuzhnaya, geboren in Moskou maar al vele jaren 
afkomstig uit het Brabantse Berlicum, en Kim Rus 
oefenden vrijdag tijdens de openingsdemonstratie 
onder meer tegen Kims zus Arantxa en brachten die 
training zondag in de praktijk, 7-6 6-4 winst. Van der 
Lecq en Frank Clausing capituleerden na drie sets 
tegen Korteling met Kevin Schimmel. 
Hoofdscheidsrechter Patrick van Tongeren, met 35 
jaar de op één na jongste HS van Nederland, noteerde 

ook bij de mixen een puntendeling in twee sets. Rus 
en Wijnmalen verloren van Van Uitert en Schimmel, 
Wagemakers en Clausing waren de meerderen van 
Kilsdonk en Karaliolios. Toch werd Thor/De Bataaf 
tweevoudig winnaar, een nieuw clubhuis achter de 
behouden historische gevel en twee sets mee. 
 
Metselaars – Jonkers Park 2, 7-1  
 
Met de 7-1 overwinning op Jonkers Park 2 nestelde 
Metselaars zich riant aan kop van afdeling 0003 van 
de hoofdklasse. De zevenklapper was in een aantal 
partijen volgens hoofdscheidsrechter Eric Savalle geen 
eitje voor de thuisploeg. Steffie Weterings had drie 
sets nodig voor de nog jeugdige Daphne van Duuren, 
Paul Moggré moest Jong Oranje-speler en voormalig 
Europees jeugdkampioen tot en met 14 jaar, Moos 
Sporken na tweemaal 4-6 zelfs feliciteren. En het 
mannendubbelspel van Moggré met Mark de Jong 
eindigde na zinderende strijd pas na drie sets in Haags 
voordeel. Sporken en Floris Herrema werkten in de 
tweede set een 5-2 achterstand weg. 
 
Dunlop/Volley – Shot Zeist, 1-7  
 
Na de snelle tweesetters van Tessy van de Ven tegen 
de Russische Anna Marenko, en Lisanne van Riet 
tegen nationaal indoor jeugdkampioene Daphne van 
den Heuvel, zorgde de Duitser Tom Schönenberg met 
tweemaal 6-1 tegen Philippe Niewerth voor aansluiting 
van Dunlop/Volley bij het bezoekend Shot Zeist. 
Daarbij bleef het voor de Eindhovenaren. Al stelde 
hoofdscheidsrechter Andre Pesuwarissa kansen voor 
de thuisploeg vast in het mannendubbel van spelend 
coach Maarten Meijs met Schönenberg, en de mixed 
van Pleun Burgmans met Philip Karwasz. 
 
Leimonias 2 – Amstelpark GS 3 0-8  
 
Hoofdscheidsrechter Cees van Hasselt aanschouwde 
in Den Haag een eenzijdig duel met acht tweesetters 
voor Amstelpark GS 3 met Elise Tamaela, de voor de 
eredivisie bedoelde Russische Natalia Ryzhonkova, 
eredivisiecoach en een paar maal ook speler Dennis 
van Scheppingen en Colin van Beem. 

 


