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Thermoware/Barneveld kandidaat promotie eredivisie, triest afscheid voor Paralax/Tepci   
 

Barneveld/Apeldoorn/Leeuwarden – Amstelpark GS 2 werd op de zesde speeldag reeds kampioen in 
afdeling 0003. Het vlaggenschip van de Amsterdammers zal zich in de eredivisie vrijwel zeker gaan 
handhaven, zodat voor de nummer twee van de afdeling een promotie naar het hoogste competitieniveau 
in het verschiet ligt. Thermoware/Barneveld eindigde na andermaal een 7-1 zege op een hooggeklasseerd 
team, TCE/Meppel, prachtig als tweede. Of de Gelderlanders volgend jaar ook daadwerkelijk de eredivisie 
zullen aandoen, is onzeker. ,,We zijn een goed hoofdklasseteam, maar horen niet in de eredivisie thuis’’, 
weet de jarenlange coach Philip Maat. Nadat de kruitdampen bij de laatste vier competitietreffens waren 
opgetrokken, moest Paralax/Tepci samen met Approach/Bontekoe afscheid nemen van de hoofdklasse. 
Een triest afdalen voor de ploegen uit Apeldoorn en Leeuwarden, die zich een aanwinst hadden getoond. 
 
Thermoware/Barneveld – TCE/Meppel, 7-1  
 
,,Als je de nummers twee en drie van de ranglijst met 
7-1 verslaat, heb je in elk geval iets erg goed gedaan’’, 
klonk coach Philip Maat van Thermoware/Barneveld 
tevreden over het resultaat van zijn ploeg tegen het 
bezoekend TCE/Meppel. Op twee na verliepen alle 
partijen voorspoedig, stelde de hoofdscheidsrechter 
Eric Savalle vast. Routinier Kim Kilsdonk boog in twee 
close sets voor jeugdtopper Arianne Hartono. De 
mixed van Nicolette van Uitert met Steven Korteling 
werd met 11-9 in de matchtiebreak beslist. 
Als de nummer twee achter kampioen Amstelpark GS 
2, dat vanwege haar vlaggenschip in de eredivisie niet 
kan promoveren, kan Thermoware/Barneveld naar het 
hoogste competitieniveau promoveren. ,,We willen de 
club en de inwoners van Barneveld op de zondagen 
toptennis bieden’’, zegt coach Philip Maat over een 
eventuele promotie. ,,Bij de eredivisie met midweekse 
wedstrijden trekken we geen publiek. Daarbij hebben 
we waarschijnlijk noch de mensen noch de middelen 
om een goede organisatie neer te zetten. We gaan 
zeer binnenkort om de tafel zitten om in elk geval het 
team duidelijkheid over de toekomst te verschaffen.’’ 
 
Paralax/Tepci – Shot Zeist, 2-6  
 

 
Sander Arends. Foto Bob Holtkamp. 

 
 

Sander Arends stond in een ultieme poging om zijn 
team Paralax/Tepci voor de hoofdklasse te behouden 
in drie partijen opgesteld. De Fries, een van de grote 
kanshebbers voor de 1e prijs bij de nieuwe Nationale 
Ranglijst Tennis Kampioenschappen (de NRTK5*) in 
week 33 in Raalte, kreeg van de hoofdscheidsrechter 
Jules Noot in twee partijen een ‘t’ voor een gewonnen 
thuiswedstrijd achter zijn naam. Zijn enkelspel tegen 
Bart van Kampen en de mixed met Maurien Rikkert. 
 
Jonkerspark – Amstelpark GS 2, 5-3  
 

 
Rogier Wassen. Archieffoto Dutch Open 2008. 

 
Hoofdscheidsrechter Jan Sakkers constateerde dat 
Jonkerspark met het nogmaals inzetten van hun troef 
Rogier Wassen qua eventuele degradatie niets aan het 
toeval wilde overlaten. De voormalige wereldtopper in 
de dubbels bleef in zijn drie partijen ongeslagen. 
 
Approach/Bontekoe – Flexperfect/B&B., 1-7  
 
Hoofdscheidsrechter Roelof Weijer zag een zege voor 
Justin Eleveld op Jannick Lupescu, waarmee hij bij de 
Australian Open 2010 het jongensdubbel won, en nipt 
verlies voor Daniëlle Koetje tegen Ghislaine van Baal.  
 

 
 

 


