
KNLTB landelijke competitie 2013 
Hoofdklasse gemengd – afdeling 0003 

Speeldag 2 – 14 april 
Tekst: Peter Klein 

 

 

 

Flexperfect/Berg & Bosch overtuigt in Apeldoornse stadsderby tegen Paralax/Tepci  
 

Apeldoorn – Flexperfect/Berg & Bosch heeft de Apeldoornse stadsderby tegen Paralax/Tepci met 6-2 in 
haar voordeel beslist. Met eenzelfde 6-2 eindstand in Noordwijkerhout tegen Jonkerspark consolideerde 
TCE/Meppel de koppositie in afdeling 0003 van de hoofdklasse. De Drentenaren delen na de tweede 
speeldag de koppositie met Amstelpark GS 2, dat met 7-1 afrekende met Thermoware/Barneveld. Shot 1 
behield haar ongeslagen status door in Leeuwarden Approach/Bontekoe met 6-2 terug te wijzen. 
 
 
Apeldoorn: Flexperfect/B.&B. – Paralax/Tepci, 6-2  
 
Een beladen duel, de stadsderby in Apeldoorn. Zeker 
doordat de troon door het opheffen van tennisclub De 
Manege vacant was. Flexperfect/Berg & Bosch, nota 
bene de opvolger van De Manege op het lommerrijke 
park in de Koninklijke bossen van paleis ‘t Loo aan de 
Jachtlaan, ging met haar jeugdige formatie het beste 
om met de spanning en bereikte overtuigend een 6-2 
totaalwinst. De troon blijft voorlopig in het roemruchte 
clubhuis aan de Jachtlaan staan. 
 
Anna Alzate Esmurzaeva bezorgde de thuisploeg het 
eerste punt. De finaliste van de voorbije Nationale 
Overdekte Jeugd Kampioenschappen in de leeftijd tot 
en met 18 jaar hield de pikorde onder de Nederlandse 
topmeisjes in stand door Nikki Luttikhuis in twee sets 
terug te wijzen. Maurien Rikkert, die bij de NOJK tot en 
met 18 jaar in de halve finale tegen de verrassende, 
latere winnares Britt Schreuder was gesneuveld, was 
goed voor de gelijkmaker. Ze versloeg Ghislaine van 
Baal na drie in 6-3 eindigende sets. 
Bij de mannen beschikte Flexperfect/Berg & Bosch in 
elk geval op papier over de iets betere spelers. Maar 
Jannick Lupescu moest hard werken om tegen Sander 
Arends het enkelspelpunt binnen te halen. De 19-jarige 
tennisser, die in zijn juniorenjaren in zes jaar tijd alle 
Nederlandse titels in alle leeftijdsgroepen t/m 12, t/m 
14, t/m 16 en t/m 18 jaar op zijn naam schreef, moest 
na een snel gewonnen eerste set, het tweede bedrijf 
na een tiebreak afstaan. In de derde set was Lupescu 
met 6-3 weer de betere. Jelle Sels, met al vijf nationale 
jeugdtitels op zak en hard op weg om zijn teamgenoot 
Lupescu te evenaren, had maar twee sets nodig voor 
Marc Geers. De jeugdtoppers hielpen de Apeldoornse 
ploeg na de enkelspelen aan een 3-1 voorsprong. 
Voor Sels werd de single zijn enige partij van de dag. 
Zijn concurrenten in het nationale jeugdcircuit, Niels 
Lootsma en ook Botic van de Zandschulp namen het 
mannendubbel met Lupescu en de mixed met Alzate 
soepel voor hun rekening. De mixed van Van Baal met 
Lupescu tegen Rikkert met Arends leverde volgens de 
hoofdscheidsrechter André Pesuwarissa een heuse 
thriller, het tweede punt voor Paralax/Tepci en een 
waardige afsluiting van de standsderby op 

 
Jesse Sels, archieffoto InterTennis 

 
Jonkerspark – TCE/Meppel, 2-6  
 
,,Erg teleurstellend’’, noemde coach Jaap Plugge van 
Jonkerspark het 6-2 verlies tegen TCE/Meppel, 
waardoor de bezoekers uit Drenthe de koppositie in 
afdeling 0003 continueerden. ,,Over Valeria Podda en 
Rogier Wassen ben ik tevreden. Denise van Putten 
stond in beide sets voor, maar kon in een goede partij 
net niet doordrukken. Florian Lemke had een off-day, 
al stond Alban Meufffels sterk en gedreven te spelen. 
We hebben het echter in de dubbels laten liggen.’’ 
Podda, vorige maand nog finaliste bij een ITF-toernooi 
in Egypte gaf de gewoon in Nederland spelende Joany 
Pontjodikromo geen kans. Wassen speelde foutloos 
tegen Bart van Leijsen, die toch tot de top-drie van de 
nationale jeugd behoort. De hoofdscheidsrechter, Eric 
Savalle, zag met Plugge dat in beide dubbels na de 
tweede set het licht uitging. 
 
Approach/Bontekoe – Shot, 2-6  
 
Approach/Bontekoe kreeg dit seizoen een promotie bij 
keuze naar de hoofdklasse. Voor de weinig ervaren 
Friezen geen reden de zaken niet voortvarend aan te 
pakken. Correspondent Hans Smedema bericht: 
,,Het team van Approach/Bontekoe speelde een goede 
wedstrijd tegen Shot, maar verloor eervol met 6-2. De 
twee winstpartijen waren het enkelspel van Justin 
Eleveld tegen Niels de Moree en de dubbel van Elroy 
Middendorp met Eleveld.’’ 

 



De thuisspelende Friezen – nog niet eerder speelde 
een team uit deze noordelijke provincie op dit hoge 
niveau – kregen nog kansen op een derde puntje. 
Smedema: ,,Roy Schoonveld speelde een uitstekende 
partij tegen Philip Niewerth, maar verloor uiteindelijk 
nipt met 6-3, 2-6 en 4-6. Ook de mixpartij van Danielle 
Koetje en Schoonveld tegen Stephanie Gomperts en 
Philip Niewerth was van zeer hoog niveau en had twee 
andere winnaars (van Approach) kunnen opleveren.’’ 
Hoofdscheidsrechter Dries Crama besloot na controle 
van de gravelbanen de dubbels en mixen indoor af te 
spelen. ,,Door de vorst waren de banen nog niet in een 
goede conditie en werd het te gevaarlijk. Maar gelet op 
de prima ontvangst en de inzet van de mensen achter 
Bontekoe, zal dat de komende tijd zeker goed komen.’’ 
 

Amstelpark GS 2 – Thermoware/B’veld, 7-1  
 
Dennis van Scheppingen was bij Amstelpark GS 2 
andermaal de grote man. De voormalige sterspeler en 
huidig coach van het eredivisieteam stond in zijn drie 
partijen tegen Thermoware/Barneveld, al stond hij in 
set één van de mixed met Daniëlle Harmsen tegen 
Nicolette van Uitert en Steven Korteling wel 5-2 achter. 
Hoofdscheidsrechter Henk van Tongeren beschreef in 
de andere partijen beduidend meer spanning. Zoals in 
de single van Charlotte van der Meij tegen routinière 
Kim Kilsdonk, die pas met 6-7(5), 7-6(3) en 6-4 in het 
voordeel van de thuisclub werd beslist. Ook de single 
van Alexander Blom tegen Evthimios Karaliolios 
vergde drie sets. Enkel het vrouwendubbel ging teloor. 
 

 
 
 
 
 
 


