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Shot neemt kop in afdeling 0003 over van kemphanen TCE/Meppel en Amstelpark GS 2  

 

Apeldoorn,Zeist/Barneveld – Als twee honden vechten om een been, gaat de derde er juist mee heen. Het 
spreekwoord werd van toepassing op de koppositie in afdeling 0003. TCE/Meppel en Amstelpark GS 2 
eindigden hun duel om de eerste plaats met een 3-5 score. Shot  profiteerde met de 7-1 uitslag tegen 
Flexperfect/Berg & Bosch en passeerde de twee kemphanen. Thermoware/Barneveld lijkt in deze klasse de 
enige middenmoter na de 6-2 overwinning op Jonkerspark. De laatste ploeg, uit Noordwijkerhout, zal met 
Flexperfect/B&B als ook met Paralax/Tepci uit Apeldoorn en Approach/Bontekoe uit Leeuwarden (onderling 
resultaat 4-4) nog enkele pittige duels tegemoet kunnen zien om de twee degradatieplaatsen te ontwijken  
 
 
TCE/Meppel – Amstelpark GS 2, 3-5  
 
Met de 5-3 overwinning bij TCE/Meppel passeerde het 
tweede team van Amstelpark GS de Drentse koploper 
na de eerste twee speeldagen. De eerste plaats in 
afdeling 0003 bleek aan het einde van de derde 
speeldag toch aan de neus van de Amsterdammers 
voorbij te gaan. Shot werd met 19 punten de nieuwe 
koploper, op 1 punt gevolgd door Amstelpark GS 2 en 
op 2 punten door TCE/Meppel. 
 
Amstelpark GS 2 schiep de marge van twee punten al 
in de vrouwensingles. Iryna Bremond-Kuryanovich, de 
nummer 406 van de wereld, en Natalia Ryzhonkova, 
die een kleine 150 plaatsen lager geposteerd staat, 
waren duidelijk te sterk voor de volbloed-Nederlandse 
inbreng bij TCE/Meppel met Jaymy-Gayle van der Wal 
en topjunior Marlou Kluiving. 
Meppel bleek door de Wit-Russische en Russische 
versterkingen niet aangeslagen en vocht zich terug. 
Floris Kilian verraste met een mooie tweesets zege op 
Alexander Blom, en Alban Meuffels stuntte zelfs met 
winst op Dennis van Scheppingen, de Nederlander die 
in de Europese competities over een van de allerbeste 
winstrecords beschikt. Na beiden een set met liefst 6-1 
simpel tot winst gevoerd te hebben, sloeg Meuffels in 
de tiebreak van de derde set met 7-4 toe. 
Ook in de dubbels constateerde hoofdscheidsrechter 
Cees van Hasselt veel strijd, met Amstelpark GS 2 als 
toch het iets betere team dat drie van die vier dubbels 
in winst omzette. Meuffels bleef ongeslagen door met 
Van der Wal voor het derde Drentse punt te zorgen. 
 
Paralax/Tepci–Approach/Bontekoe, 4-4/10-10/86-88  
 
Voor Sander Arends kreeg de hoofdklasseontmoeting 
tussen Paralax/Tepci en Approach/Bontekoe een heel 
speciaal tintje. De huidige nummer 20 van Nederland, 
en de nummer 6 van Nederland die niet internationaal 
actief is, speelde tegen de club waar hij groot was 
gegroeid. De club ook waar zijn vader Frans Arends in 
het begeleidingsteam een belangrijke rol vervult. Met 
de eindstand van 4-4 kreeg Arends geen problemen. 

,,Sander is naar onze club gekomen, omdat hij zich in 
Leeuwarden niet verder kon ontwikkelen’’, zegt Tepci-
wedstrijdman Dick Journee, die samen met Marlies 
Jansen op de derde speeldag voor een uitstekend 
gastouderschap zorgde. ,,Vorig jaar weden we met 
hem in de gelederen kampioen in de eerste klasse en 
zijn we naar de hoofdklasse gepromoveerd.’’  
,,We hadden promotie bij keuze naar de eerste klasse 
aangevraagd’’, vertelt Bontekoe-woordvoerder Hans 
Smedema. ,,We willen in de toekomst het Friese tennis 
naar een hoger niveau brengen. De KNLTB heeft ons 
toen zelfs een plaats in de hoofdklasse aangeboden. 
Die uitdaging wilden we wel aangaan, maar Sander 
had toen al een overeenkomst met Tepci getekend.’’ 
 

 
Sander Arends, foto Hans Holtkamp, Tepci 

 
Arends zorgde na een stevige tweesetter tegen ook al 
Noorderling Roy Schoonveld voor de 2-2 tussenstand 
na de vier enkelspelen. Daarvoor had zijn Apeldoornse 
teamgenote Maurien Rikkert de 1-1 binnengebracht 
door Groningse Kim Borg in drie sets te verslaan. 

 



Het spannende verloop van steeds een achterstand 
inlopen bleef voor Paralax/Tepci wel de gehele dag 
gehandhaafd. Lizzy Bitter opende met een nederlaag 
tegen Danielle Koetje, Rikkert maakte gelijk. Stefan 
Bodde, ook al een Fries in Apeldoorns tenue, boog na 
drie reeksen voor Elroy Middendorp, waarna Arends 
de stand weer gelijk trok. 
Hoofdscheidsrechter Jan Sakkers noteerde winst in 
beide dubbels voor Approach/Bontekoe, dat kopman 
Justin Eleveld door een blessure miste. 
En weer maakte Paralax/Tepci gelijk. Arends zorgde 
met Rikkert voor de 3-4 na twee sets tegen Borg met 
Middendorp. Nikki Luttikhuis met Marc Geers brachten  
via een 10-4 wedstrijdtiebreak derde set tegen Koetje 
met Schoonveld de 4-4 gelijkmaker binnen. Toch aan 
het einde van de dag twee winnaars. De nieuwkomers 
ontpopten zich tot een aanwinst voor de hoofdklasse. 
Approach/Bontekoe vertrok na telling met twee games 
meer naar Leeuwarden (86-88). Paralax/Tepci bracht 
op haar park met een informatiestand de keuze voor 
lid worden en spelen bij hun sfeervolle Apeldoornse 
club in beeld. Een vorm om met de KNLTB de landelijk 
teruglopende ledenmarkt tot staan te brengen. 
 
Shot– Flexperfect/Berg & Bosch, 7-1  
 
Door de 5-3 winst van Amstelpark GS 2 bij de naaste 
rivaal voor de eerste plaats in afdeling 0003, 
TCE/Meppel, bestond voor Shot de mogelijkheid om 
de eerste positie op de ranglijst over te nemen. De 
formatie van coach Mirjam Berkhout met haar fraaie 
speelplaats in de Zeister bossen moest daarvoor ruim 
winnen van het bezoekend Flexperfect/Berg & Bosch. 
Wat nodig was geschiedde. 
Het venijn zat voor Shot en hoofdscheidsrechter Jules 
Noot in de staart. De vier enkelspelen kenden voor de 
thuisclub met Lisanne van Riet, Tessy van de Ven, 
Bart van Kampen en Niels de Moree nauwelijks 
problemen, al was de set die Anna Alzate van Van de 
Ven afsnoepte opmerkelijk, evenals de snelle winst 
van De Moree op nationaal jeugdtopper Jelle Sels. De 
laatste nam met jeugdcollega Niels Lootsma in de 
dubbel revanche voor zijn singlenederlaag. Tenslotte 
de mixed die Stephanie Gomperts en Philip Niewerth 
gewoon in twee sets hadden moeten beslissen. Het 
duo verspeelde een matchpoint in de tweede set door 
een mislukte dropshot en werd veroordeeld tot een 
wedstrijdtiebreak, die dank zij fel verzet van Berg & 
Bosch pas met 11-9 werd gewonnen. 
 
Thermoware/Barneveld – Jonkerspark, 6-2  

 
Met een evenwichtig team meedraaien op een goed 
niveau in de hoofdklasse. De doelstelling van 
Thermoware/Barneveld was al voorafgaand aan het 
seizoen 2013 duidelijk. Voor de club uit het dorp van 
kippen en eieren en coach Philip Maat hoeft er geen 
eredivisie gespeeld te worden. Tegenstander 
Jonkerspark hanteert nog wel deze doelstelling. 
Voorlopig althans, want de gepassioneerde coach 
Jaap Plugge heeft het allerhoogste competitieniveau in 
de niet zo verre toekomst wel op zijn verlanglijstje 
gezet. 
 

 
Nicolette van Uitert, archieffoto InterTennis. 

 
Na de 6-2 overwinning van Thermoware/Barneveld op 
Jonkerspark mag worden vastgesteld, dat het team in 
de gewenste evenwichtigheid verder is dan de club uit 
Noordwijkerhout. Nicolette van Uitert kreeg alleen in de 
tweede reeks pittig weerwerk van Valeria Podda, 6-1 
7-6(4) en Kim Kilsdonk was duidelijk te ervaren voor 
Denise van Putten. Steven Korteling capituleerde snel 
voor de Duitse inzet bij Jonkers Park, Florian Lemke, 
die zijn offday van vorige week herstelde. Evthimios 
Karaliolios bracht de 3-1 voorsprong voor Barneveld 
na de singles binnen door Rogier Wassen na een fel 
gevecht in twee sets voor te blijven, 7-5 7-6(1). 
Hoofdscheidsrechter Jules Noot schreef bij de dubbels 
geringe verschillen in uitslagen op. De tennismaatjes 
Lemke en Wassen grepen Jonkers’ tweede punt. 
 

 
 
 


