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Shot boekt ‘goede’ overwinning op Jonkerspark, maximale score TCE/Stad Meppel  
 

Doorn – ,,Een goede overwinning’’, noemde de Zeister coach Mirjam Berkhout de 6-2 winst van haar Shot 
op Jonkerpark uit Noordwijkerhout. Conform de nieuwe competitieregels in de hoofdklasse was vanwege 
de door vorst onbespeelbare gravelbanen in de Zeister bossen uitgeweken naar het nieuwe tenniscentrum 
in Doorn. Het gemis van thuisvoordeel werd door het team niet of nauwelijks gevoeld. In dezelfde afdeling 
0003 haalde TCE/STAD Meppel, dat alsnog van promotie naar de eredivisie had afgezien, in de hal met  
8-0 uit tegen de nieuwkomer op dit niveau, Approach/Bontekoe uit Leeuwarden. Thermoware/Barneveld 
begon met twee uur vertraging aan het treffen met Flexperfect/Berg & Bosch, het team dat vorig jaar als 
Kerschoten naar de hoofdklasse promoveerde. De thuisploeg won met 5-3. Nieuwkomer in de hoofdklasse, 
Paralax/Tepci, net als Berg & Bosch afkomstig uit Apeldoorn, boog met 6-2 voor de spelers van Amstelpark 
GS 2. 
Doorn: Shot – Jonkerspark, 6-2  
 
Zowel Lisanne van Riet als Valeria Podda haalden 
vorige maand de finale bij een Future-toernooi in 
Egypte. Op 17 maart verloor van Riet – de 21-jarige 
Brabantse bereikte inmiddels plaats 570 op de 
wereldranglijst – in Sharm-El-Sheik van de sterke Wit-
Russische Darya Lebesheva. Een weekje later boog 
de 20-jarige Podda uit Leiderdorp (nummer 770) in de 
toernooireeks in dezelfde warme badplaats van de 
Oostenrijkse Melanie Klaffner. Het treffen op de eerste 
speeldag van de competitie tussen de twee 
opkomende jonge Nederlandsen in het koele 
tenniscentrum Heuvelrug eindigde met nipt verschil in 
twee sets voor de hoogst geklasseerde op de ranking. 
Tessy van de Ven – de van origine Brabantse won in 
haar internationale loopbaan onder andere twee maal 
op rij de destijds nog Future TEAN International in 
Alphen aan den Rijn – zorgde voor het tweede Zeister 
punt. Denise van Putten was niet bij machte die grote 
internationale ervaring te breken. Van Putten boog in 
twee sets. 
 

 
Tessy van de Ven, archieffoto InterTennis. 

 
 

Na de snelle zege van de Duitse troef bij Jonkerspark, 
Florian Lemke, op Niels de Moree, leverde de strijd 
tussen beide kopmannen, Bart van Kampen en Kevin 
Noordermeer een zinderende ontknoping op. De 
Noordwijker was in de tiebreak van de derde set met 
7-5 de gelukkigste. Het werd een Pyrrhusoverwinning 
voor Noordermeer, die aan het eind van de derde set 
aan een bilspier geblesseerd raakte. ,,Kevin gaf de 
mixed met Podda op’’, zei hoofdscheidsrechter Cees 
van Hasselt na afloop van de indoorwedstrijd. Van 
Putten ontpopte zich in haar beide samenspelen ook 
als dubbelaar. Tot een zege in het vrouwendubbel en 
de mixed met Lemke kwam het echter niet, al was het 
verlies tegen Stephanie Gomperts en Philip Niewerth 
pas in de wedstrijdtiebreak van de derde set. 
 
TCE/STAD Meppel – Approach/Bontekoe, 8-0  
 
De Friezen zullen zich een totaal ander debuut in de 
hoofdklasse hebben voorgesteld dan een 8-0 verlies 
tegen die andere sterke wedstrijdclub uit het noorden, 
TCE/STAD Meppel. De ontmoeting in de hal tussen de 
club die op het laatste moment niet naar de eredivisie 
promoveerde en de club die een promotie bij keuze 
accepteerde, was echter geen veegpartij. 
,,We hadden de afspraken met buitenlandse spelers al 
gemaakt, maar uiteindelijk vonden we toch dat we voor 
het opleiden van onze eigen spelers moesten kiezen’’, 
verklaarde de Meppel-coach Harold Jans het opnieuw 
optreden in de hoofdklasse. De Limburgse Jaymy 
Gayle van der Wal koos voor die opleiding en kreeg te 
maken met pittig weerwerk van Leeuwarder Kim Borg. 
Ook Josine  Boverhof, kersvers overdekt nationaal 
veteranenkampioene bij de 35-plussers, werkte een 
driesetter tegen Danielle Koetje af. 
Hoofdscheidsrechter Wouter Janssen noteerde 
tweesetters voor Alban Meuffels en Floris Kilian tegen 
Justin Eleveld, respectievelijk nationaal jeugdkampioen 
Robert Constantinovici. Maar ook een driesetter. Van 
der Wal en Meuffels waren Koetje en Roy Schoonveld 
met 11-9 in de wedstrijdtiebreak de baas, zodat 
Approach/Bontekoe op nul bleef staan. 

 



Thermoware/Barneveld – Flexperfect/B&B, 5-3  
 
Twee uur na de standaard aanvangstijd van 10:00 uur 
kon hoofdscheidsrechter Wim Westerbeek het sein 
geven voor de eerste partijen in het treffen tussen 
Thermoware/Barneveld en Flexperfect/Berg & Bosch. 
Ondanks de 5-3 eindstand werd het nimmer spannend. 
Nicolette van Uitert en Kim Kilsdonk waren voor de 
thuisclub snel klaar met Ghislaine van Baal en Anna 
Alzate Esmurzaeva. Bij de mannen maakten Yannick 
Lupescu en Niels Lootsma voor Flexperfect/B&B gelijk 
na krappere tweesetters tegen Evthimios Karaliolios, 
respectievelijk Steven Korteling. De dubbels vergden 
op één partij na ook twee sets. Karaliolios en Korteling 
verloren de eerste set aan Lootsma en Jelle Sels. Het 
jeugdige duo kon hun coach Michiel Schapers echter 
geen zege aanbieden. Het derde punt van de nieuwe 
club op het park van de inmiddels opgeheven TC De 
Manege kwam op naam van Van Baal en Lupescu. 
 
Paralax/Tepci – Amstelpark GS 2, 2-6  
 
Met eigen mensen strijden tegen de eredivisie inbreng 
bij Amstelpark GS 2 in de twee personen van Danielle 
Harmsen en routinier Dennis van Scheppingen. Voor 
Paralax/Tepci bleek de openingswedstrijd toch een te 
lastige klus. Wel wist tiener Nikki Luttikhuis Harmsen 
de tweede reeks af te snoepen en verraste Maurien 
Rikkert met een 7-6(4) 6-1 overwinning op Charlotte 
van der Mei. De beide mannenekelspelen werden 
eveneens gedeeld. Sander Arends was voor thuisclub 
Tepci duidelijk te sterk voor Alexander Blom. Marc 
Geers kreeg geen kans tegen Van Scheppingen. De 
vier dubbels, waar aan Tepci-zijde Lizzy Bitter en 
Stefan Bodde als verse krachten werden ingezet, 
eindigden in het voordeel van de Amsterdammers. 
Hoofdscheidsrechter Dries Crama noteerde vier 
tweesetters, waarbij Luttikhuis en Arends het in de 
tweede set wel tot een tiebreak schopten. 
 
 


