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Jelle Sels laat Thomas Schoorel wankelen, Jonkerspark pakt zinderende wedstrijdtiebreak 
 

Amsterdam/Noordwijkerhout – De uitslag van 7-1 viel alsnog groot uit voor koploper Amstelpark 2, terwijl de 
moed en inzet van Flexperfect/Berg en Bosch niet werd beloond. Niemand had immers mogen mopperen 
als Jelle Sels de scalp van Thomas Schoorel had weten te veroveren, maar een stunt bleef uit. Zinderend 
verliep de strijd bij de degradatiekandidaten in afdeling 0003, Jonkerpark en Approach/Bontekoe. Pas met 
15-13 in de wedstrijdtiebreak van de laatste mixed was de weerstand van de Friezen gebroken en speelde 
de club uit Noordwijkerhout zich voorlopig in redelijke veiligheid. Het Zeister Shot pakte met de 5-3 winst op 
TCE/Meppel op onderling resultaat de tweede plaats op de ranglijst ten koste van de Drenten. 
Paralax/Tepci had zeker een puntje meer verdiend dan het nipte 5-3 verlies tegen Thermoware/Barneveld. 
 

Amstelpark GS 2 – Flexperfect/B&B, 7-1  
 
Amstelpark had als kopman voor haar tweede team 
een verrassing in petto voor Flexperfect/Berg & Bosch. 
Niemand minder dan Thomas Schoorel verdedigde de 
kleuren en de koppositie van de Amsterdammers.  
 

 
 
Toegegeven, Schoorel is nog op de terugweg na een 
operatie en een langdurige revalidatie, maar dat hij 
tegen een moedige Jelle Sels in de problemen zou 
komen, werd niet verwacht. Sels werd echter niet voor 
niets al zes maal nationaal jeugdkampioen. Juist onder 
druk komt de Alphenaar tot zijn beste prestaties. Hij 
speelde zelfs zo sterk, dat hij na winst van de eerste 
set, bij 4-3 in de tweede reeks en 40-0 op eigen opslag 
een stunt binnen handbereik had. Schoorel mocht dan 
wedstrijdritme ontberen en wankelen. Met 6-7(3) 7-5 
en 6-4 kwam toch de krappe winst binnen. 
De Russiche Natalia Ryzhonkova was in twee sets 
Ghislaine van Baal de baas gebleven. Anna Alzate 
scoorde voor de Apeldoorners met winst op Charlotte 
van der Meij. Dennis van Scheppingen kreeg van Niels 
Lootsma pittig weerwerk, maar bleef in twee close sets 
toch overeind. Hoofdscheidsrechter Martin Schouten 
gaf door dat de dubbels na twee sets in Amsterdam 
bleven, maar dat in beide mixen pas met 10-8 in de 
wedstrijdtiebreak eindigden. Zowel Van Baal met Sels 
als Alzate met Lootma capituleerden met die stand, die 
zomaar omgedraaid had kunnen uitvallen. 
 

Jonkerspark – Approach/Bontekoe, 5-3  
 
De wurgende spanning zat bij het als degradatieduel te 
omschrijven treffen tussen Jonkerspark en het Friese 
Approach/Bontekoe helemaal in de staart. 
 
De eerste zeven partijen eindigden in twee reeksen, al 
merkte hoofdscheidsrechter Eric Savalle wel op, dat 
Floris Herrema eigenlijk een singlepunt voor 
Jonkerspark had moeten pakken tegen Elroy 
Middendorp. Na een 4-1 voorsprong in de eerste set 
en zelfs een 5-1 voorsprong in de tweede set, was het 
toch de Fries die na twee uur en twintig minuten met 6-
4, 7-6(4) aan het langste eind trok. De partij duurde zo 
lang dat ook het vrouwendubbel was geëindigd en de 
tussenstand 3-2 in het voordeel van de thuisploeg was. 
Na gelijktijdig het mannendubbel en de eerste mixed 
stond het 4-3. Jonkerspark had nog een punt nodig om 
relatief veilig te staan, Bontekoe om nog aan te haken. 
En toen kwam die mixed van Denise van Putten met 
Leander van der Vaart tegen Daniëlle Koetje met Roy 
Schoonveld. De eerste twee bedrijven eindigden in 
een wurgende tiebreak. In de wedstrijdtiebreak van de 
derde set kreeg de uitclub liefst vier matchpoints, maar 
was Jonkerspark met 15-13 toch de gelukkigste. 
 

Shot Zeist – TCE/Meppel, 5-3  
 
De tweede plaats in afdeling 0003 levert een grote 
kans op promotie op. Immers Amstelpark GS 2 kan 
alleen naar het hoogste competitieniveau klimmen als 
het eerste team daaruit degradeert. Coach Mirjam 
Berkhout van Shot sprak dan ook van een ‘goede 
overwinning’ na de 5-3 winst op TCE/Meppel. 
Een goede overwinning, omdat de twee bepalende 
partijen, het enkelspel van Philip Niewerth tegen Floris 
Kilian en het mannendubbel van Bart van Kampen met 
Niels de Moree tegen Kilian met Bart van Leijsen na 
drie sets in Zeister voordeel uitvielen. In de overige zes 
partijen noteerde hoofdscheidsrechter Jacques Bothof 
alleen tweesetters, die beide ploegen eerlijk met elkaar 
deelden, 3-3. 
 

 



Paralax/Tepci – Thermoware/B’veld, 3-5  
 
Maurien Rikkert zorgde met een opmerkelijke zege in 
de single tegen routinier Kim Kilsdonk, dat de stand bij 
Paralax/Tepci versus Thermoware/Barneveld na de 
twee vrouwenenkelspelen gelijk bleef, 1-1. Eerder had 
Nikki Luttikhuis in twee sets verloren van Nicolette van 
Uitert. De thuisclub, die de punten hard nodig had en 
heeft om de vorig seizoen gerealiseerde promotie te 
bevestigen, leek met de winst in beide mannensingles 
op weg om daadwerkelijk belangrijke punten binnen te 
slepen. Sander Arends was Evthimios Karaliolios in 
drie sets de baas. Marc Geers had een setje minder 
nodig om Steven Korteling voor te blijven. 
Hoofdscheidsrechter Wolfgang Born constateerde dat 
Paralax/Tepci zeker een punt had verdiend, maar dat 
tegelijkertijd ook had laten liggen. Het mannendubbel 
van Geers met Stefan Bodde stond immers met 7-6(3) 
en 4-1 40-15 voor om de zege alsnog in de tiebreak 
van de derde set met 7-4 af te staan. Bodde speelde 
sowieso een ongelukkige wedstrijd, want in de mixed 
met Lizzy Bitter moest hij Kilsdonk met Karaliolios met 
10-7 in de wedstrijdtiebreak laten voorgaan. 
 

 
Maurien Rikkert, Foto Tepci, Bob Holtkamp. 

 
 

 
 
 


