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Amstelpark 2 neemt koppositie van Zeister Shot over, TCE/Meppel zit op het vinkentouw 
 

Amsterdam – Amstelpark heeft dan toch de koppositie in de afdeling 0003 bereikt. De Amsterdammers 
versloegen met hun ‘reserve’-team de lijstaanvoerder na drie speelrondes, Shot Zeist met 6-2. TCE/Meppel 
bleef wat betreft de titel op het vinkentouw zitten. De Drenten waren in Apeldoorn Flexperfect/Berg & Bosch 
eveneens met 6-2 de baas. In de strijd tegen de degradatie verliet Jonkerspark de gedeelde laatste plaats 
door op eigen gravelbanen in Noordwijkerhout Paralax/Tepci met 5-3 voor te blijven. Approach/Bontekoe uit 
Leeuwarden bleef ondanks een beperkte 3-5 nederlaag tegen Thermoware/Barneveld hekkensluiter. 
 
 

Amstelpark GS 2 – Shot, 6-2  
 

 
Dennis van Scheppingen, archieffoto InterTennis. 

 
Dennis van Scheppingen was andermaal de grote man 
bij Amstelpark GS 2. De voormalige, mondiale top-100 
speler zit met zijn 37 jaren al lang in de nadagen van 
zijn imposante carrière, maar is in de tenniscompetitie 
nog steeds van grote waarde. Na de 1-1 tussenstand 
na de vrouwenenkelspelen, wees de topper uit Wilnis 
zijn team de weg tegen Shot met een zege in straight 
sets tegen Niels de Moree. 
Antal van der Duim, net als de beide vrouwen Sandra 
Zaniewska en Natalia Ryzhonkova lid van de ploeg die 
Amstelpark Tennis Academy tussen zaterdag 25 mei 
en donderdag 6 juni aan een plek in de play-offs van 
de eredivisie moet helpen, sloeg een gat door Bart van 
Kampen kansloos te laten. 
In het vrouwendubbel toonden Stephanie Gomperts en 
Tessy van de Ven, die haar single tegen Ryzhonkova 
al in twee sets had gewonnen, andermaal aan dat een 
internationale ranking geen garantie voor succes hoeft 
te zijn. Van Scheppingen trok na een tiebreak eerste 
set, David Pel door de tweede reeks heen. 
Hoofdscheidsrechter Jan Sakkers zag dat Lisanne van 
Riet, 7-5 derde set singleverlies tegen Zaniewska, met 
Van Kampen geen revanche kreeg tegen de Poolse 
met Van der Duim, 3-10 wedstrijdtiebreak. Pel met 
Rhyzonkova zegevierden in de wedstrijdtiebreak pas 
met 10-8 tegen Gomperts met Philip Niewerth. 
 

Flexperfect/Berg & Bosch – TCE/Meppel, 2-6  
 
Amstelpark GS 2 aan kop in de afdeling 0003, en 
TCE/Meppel op één puntje loerend op het vinkentouw, 
wachtend op een misstap van de Amsterdammers. De 
Drenten mochten en mogen echter ook geen fouten 
maken om kampioen te worden. De 6-2 winst bij het 
Apeldoornse Flexperfect/Berg en Bosch was het best 
haalbare resultaat voor TCE/Meppel. 
Bijna herleefden de gouden tijden van Tennis Club De 
Manege op het park aan de Jachtlaan, de jarenlange 
speelplek van de spraakmakende, opgeheven club en 
thans het park van de pas dit jaar gestichte vereniging 
Berg & Bosch. Jonge Nederlandse talenten verzameld 
langs de rand van het beroemde Manege-zwembad 
waar eens de toen pas 16-jarige Kim Clijsters de pers 
te woord stond over haar debuut in de Nederlandse 
eredivisie. Jonge talenten die, net als de Belgische, 
wachten op hun doorbraak naar de top. 
Vooralsnog is handhaven in de hoofdklasse het motto 
bij Berg & Bosch. Maar hoofdscheidsrechter Henny 
Eliveld zag alleen Jelle Sels twee punten bijschrijven, 
zijn single tegen leeftijdsgenoot Bart van Leijsen, en 
zijn dubbel met Jannick Lupescu 
 

 
Josien Boverhof, steunpilaar van TCE/Meppel. Foto: InterTennis. 

 
TCE/Meppel zette daar de ervaring van onder andere 
de ook nog jeugdige Alban Meuffels, van Floris Kilian 
en van de nationaal kampioene bij de Senioren 35+, 
Josien Boverhof tegenover. Met Joany Pontjodikromo 
en de Spaanse Pera goed om zes punten te pakken. 

 



Jonkerspark – Paralax/Tepci, 5-3  
 
Vrijdagmiddag won Valeria Podda met de Servische 
Tamara Curovic nog het dubbelspel bij de Future in het 
Griekse Heraklion. Met de tweesets overwinning op 
een Mexicaans koppel tankte de Leiderdorpse veel 
vertrouwen om op de vierde speeldag, zondag 5 mei, 
haar hoofdklasseteam van Jonkerspark te steunen in 
de strijd om eventuele degradatie te voorkomen. 
Podda was met een ongeslagen status goed voor twee 
van de vijf punten bij de uiteindelijke 5-3 overwinning 
op nog een kandidaat voor het afdalen, Paralax/Tepci. 
 

 
Valeria Podda, archieffoto InterTennis. 

 
Naast Podda, die haar single tegen Nikki Luttikhuis in 
twee sets won, bleken Denise van Putten en Sylvana 
Bauer het sterkste deel van de thuisclub. Van Putten 
stond in haar enkelspel tegen Maurien Rikkert maar 
een luttele game af. Bauer haalde honderd procent in 
haar dubbels met Podda en Kevin Noordermeer. 
 
 

Laatstgenoemde stond als enige een singlepunt af. Al 
had Sander Arends wel de tiebreak van de derde set 
nodig om de Noordwijker op de knieën te krijgen. Een 
duur verliespunt voor Jonkerspark waar wel tegenover 
stond, dat Leander van der Vaart tegen Marc Geers 
met 6-4 in de derde doorgang goed weg kwam. Het 
mannendubbel leverde een punt voor Paralax/Tepci 
op, waarna hoofdscheidsrechter André Pesuwarissa 
een puntendeling in beide mixen noteerde. ,,Coach 
Martin Verkerk van Jonkerspark was bepaald niet 
tevreden’’, was de aansluitende notitie van de HS. 
 

Approach/Bontekoe – Thermoware/B’veld, 3-5  
 
De speciale correspondent van Approach/Bontekoe, 
Hans Smedema zag na de vier enkelspelen nog wel 
kansen voor zijn team tegen Thermoware/Barneveld: 
,,Kim Borg verloor met 6-1, 6-2 van de zeer ervaren 
Nicolette van Uitert. Danielle Koetje speelde tegen Kim 
Kilsdonk een bijzonder sterke partij en won verdiend 
(en ook verrassend, red.) met 7-5, 6-3. 
De beide heren van Bontekoe speelden aansluitend 
hun enkelspel. Roy Schoonveld verloor na een op 
hoog peil staande partij met 7-6, 6-4 van Evthimios 
Karaliolios. Justin Eleveld stond erg sterk te tennissen. 
Tegen hardhitter Steven Korteling won hij overtuigend 
met 6-1, 6-2. Dat betekende een 2-2 stand na de vier 
enkelspelen, een score waar coach Bart van Weelie 
tevreden mee was. Zouden de resterende vier partijen 
ook gelijk eindigen of zou zelfs een kleine overwinning 
mogelijk zijn?’’ 
Hoofdscheidsrechter Roelof Weijer stelde echter vast 
dat zoals eerder de grote ervaring in het samenspel de 
doorslag gaf bij de bezoekers. Het mannendubbel van 
Eleveld en Elroy Middendorp bleef in Leeuwarden. 
 

 
 
 
 


