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Amstelpark GS 2 kampioen; Meppelse Josien Boverhof neemt afscheid van het toptennis  

 

Met de maximale 8-0 overwinning bij Approach/Bontekoe verzekerde Amstelpark GS 2 zich één ronde voor 
het einde van de competitie van de titel in afdeling 0003. Een resultaat dat mede werd bepaald door het 
puntenverlies van de achtervolgers. TCE/Meppel kwam tegen het tegen afdalen strijdende Paralax/Tepci uit 
Apeldoorn niet verder dan een 4-4 gelijkspel. Josien Boverhof nam bij de Drenten na een rijke loopbaan 
afscheid van het hoogste tennisniveau. Shot werd vernederd door Thermoware/Barneveld, dat met liefst  
7-1 uithaalde. Drie ploegen, Jonkerspark uit Noordwijkerhout, Flexperfect/Berg&Bosch uit Apeldoorn, als 
ook Paralax/Tepci strijden op de laatste speeldag, zondag 2 juni, tegen de dreigende degradatie. 
 
 
Approach/Bontekoe – Amstelpark GS 2, 0-8  
 
Amstelpark GS 2 deed in Leeuwarden wat het moest 
doen, maximaal winnen. Iryna Bremond-Kuryanovich, 
Paulien Wong, Antal van der Duim, David Pel en de 
alleen dubbelende Dennis van Scheppingen verloren 
in zeven partijen geen set aan Kim Borg, Daniëlle 
Koetje, Roy Schoonveld en Elroy Middendorp. Roelof 
Weijer, de hoofdscheidsrechter bij Approach/Bontekoe, 
noteerde in het laatste gemengddubbel een opgave 
van de geblesseerde Schoonveld. 
 
TCE/Meppel – Paralax/Tepci, 4-4  
 
Het in degradatienood verkerende Paralax/Tepci leek 
bij TCE/Meppel op weg naar een opvallende stunt. 
Lizzy Bitter verraste Joany Pontjodikromo in twee 
reeksen. Sander Arends was andermaal goed voor 
een puntje in de single tegen Floris Kilian en Marc 
Geers werkte zich na drie bedrijven langs topjunior 
Bart van Leijsen. Enkel Josien Boverhof kon voor de 
Drenten scoren. De nationaal kampioene  bij de 
senioren 35+ versloeg met 7-5 in de derde doorgang 
een andere jeugdtopper in het Apeldoornse team. 
Maurien Rikkert. De dubbels werden in twee sets 
gedeeld, zodat de vooruitzichten voor Paralax/Tepci op 
een goed en nodig resultaat overeind bleven. ,,In de 
mixen ging het mis’’, vertelde hoofdscheidsrechter 
Dries Crama. ,,Boverhof en Kilian wonnen hun dubbel 
tegen Bitter en Stefan Bodde met 10-8 in de 
wedstrijdtiebreak. Pontjodikromo en Van Leijsen deden 
er in hun wedstrijdtiebreak tegen Nikki Luttikhuis en 
Geers nog langer over, 12-10. 
Na afloop van de wedstrijd werd Josien Boverhof flink 
in de bloemen gezet. De steunpilaar van het Drentse 
team speelde haar laatste partijen voor het topteam. 
Ze zet na een lange en rijke carrière een punt achter 
haar tennisloopbaan. De Meppelse, die in het duel 
tegen Paralax/Tepci in drie partijen ongeslagen bleef, 
blijft nog wel actief als lerares voor de jeugdtalenten bij 
de Stichting Tennis Academy Drente (STAD). 
 

 
Josien Boverhof zet een punt achter haar loopbaan. Foto: InterTennis. 

 
Thermoware/Barneveld – Shot, 7-1  
 
Na zes tweesetters had de thuisploeg al vijf punten 
achter haar lange naam staan. Nicolette van Uitert, 
Evthimios Karaliolios en Steven Korteling waren hun 
opponenten, Lisanne van Riet, Philip Niewerth en Niels 
de Moree in enkel- en dubbelspel de baas. Alleen 
Tessy van de Ven behield haar ongeslagen status 
door Kim Kilsdonk voor te blijven. 
De dubbels, altijd al het sterkste deel van Barneveld, 
leverden een thuiszege op. ,,De mixen eindigden beide 
met een zege in de wedstrijdtiebreak in het voordeel 
van Thermoware/Barneveld’’, zei hoofdscheidsrechter 
André Pesuwarissa over het slot van de wedstrijd. 
 
Flexperfect/Berg & Bosch – Jonkerspark, 5-3  
 
Na vier enkelspelen 4-0 achter. Even leken de kansen 
op behoud voor Jonkers Park flink geslonken en die 
van thuisclub Flexperfect/Berg & Bosch door Ghislaine 
van Baal, Anna Alzate, Yannick Lupescu en Niels 
Lootsma fors gestegen. 
,,Sylvana Bauer won toen haar dubbels met Denise 
van Putten en Kevin Noordermeer’’, meldde Wolfgang 
Born, de hoofdscheidsrechter in Apeldoorn. ,,En Van 
Putten won haar mixed met Leander van der Vaart met 
10-8 in de wedstrijdtiebreak.‘’ 
 

 

 



 


