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Michel Meijer brengt Beekhuizen terug in de strijd tegen totaal vernieuwd Metselaars  
 

Velp – Michel Meijer bracht Beekhuizen terug in de competitiestrijd in de hoofdklasse 0007 tegen het totaal 
vernieuwde Metselaars. Bij een 3-0 achterstand in de single tegen Bobbie de Goeijen en vervolgens ook in 
het dubbelspel met Lody Teeuwsen. De eindstand werd 4-4. Ook bij het eveneens gepromoveerde Thor/De 
Bataaf 2 tegen Shot Zeist werd een voor de Hagenaars verrassend 4-4 gelijkspel genoteerd. LTC Naaldwijk 
bezorgde Juliana uit Hoorn de tweede 7-1 nederlaag. Heerhugowaard versloeg De Lobbelaer 2 met 6-2. 
 
Beekhuizen – Metselaars, 4-4 sets, 11-8                   ]  

 
Michel Meijer, puntenpakker bij Beekhuizen. Archieffoto InterTennis. 

 
In zijn jonge jaren gold Michel Meijer als een belofte. 
De doorbraak bleef, mede door blessures uit, waarna 
hij zich ontwikkelde tot een attractieve hoofdklasser, 
die altijd voor de broodnodige punten kan zorgen. Na 
wat omzwervingen streek Meijer neer op Beekhuizen, 
het zo fraaie park aan de Veluwezoom waar jaarlijks 
om de befaamde Windmill Cup wordt gespeeld. Het 
toernooi voor de jeugd tot en met 14 jaar (van 14 t/m 
20 juli 2014) geldt als een mondiaal topevenement. De 
prestatieve omgeving inspireerde de nieuwe kopman 
van Beekhuizen tot een sterk optreden in single en 
dubbel, waarmee hij de Gelderse thuisclub volledig 
terugbracht in de strijd om een positief resultaat tegen 
het totaal vernieuwde team van Metselaars. 
De beide vrouwenenkelspelen van Annelie de Vries en 
Margo Verbeet gingen na liefst drie uur strijd tegen Liv 
Geurts en Erika Vogelsang na drie gelijkopgaande sets 
verloren. Ronald Wind redde het niet tegen Roy de 
Volk. Het vrouwendubbel leverde Meijers Beekhuizen 
het tweede punt in de inhaalrace op. 
,,Metselaars moest nog stevig aan de bak om toch het 
gelijkspel veilig te stellen, meldde hoofdscheidsrechter 
Cees van Hasselt. ,,Na de opgave vanwege ziekte van 
Tessa Brevé konden Liv Geurts en Roy de Valk hun 
mixed pas met 11-9 in de derde set wedstrijdtiebreak 
winnen. Renate van Oorschodt en Lody Teeuwsen 
stonden hierin nog met 8-3 voor.’' 
 

Thor/De Bataaf 2 – Shot Zeist, 4-4, sets 9-10  
Fon Linders, voorzitter van de Technische Commissie 
van Thor/de Bataaf, maar onder Nederlandse talentjes 
vooral bekend als de jarenlange wedstrijdleider van de 
Nationale Jeugd Kampioenschappen, toonde zich zeer 
content met het 4-4 gelijkspel tegen Shot Zeist: 

,,Terug van mijn uitwedstrijd, was er nog een waar 

competitiesfeertje op het park. De twee mixed-

partijen van ons tweede hoofdklasseteam waren 

nog in volle gang. Onder aanmoediging van o.a. 

het eerste team, dat alweer terug was van de 

uitwedstrijd tegen Shot 2 (uitslag 0-8), werd de 

laatste mixed tegen Shot 1 eruit gesleept door 

het duo Hilpert-Koek middels twee tiebreaks. 

Einduitslag 4-4 tegen deze veel sterker geachte 

tegenstander. In totaal deze zondag dus 12-4 

voor Thor tegen Shot.’’ 
Hoofdscheidsrechter Martin Schouten noteerde na de 
snelle 2-0 voorsprong voor Shot via Nicole Thijssen en 
Tessy van de Ven nipte overwinningen voor de Bataaf-
spelers Roy Bruggeling, tegen Sebastiaan Bonapart, 
en Marcus Hilpert, 7-5 derde tegen Philippe Niewerth. 
Het mannendubbel Bruggeling/Jasper Stoter maakte 
het 6-4 derde set verlies van het vrouwendubbel goed. 
Marcella Koek/Hilpert klopten voor de 4-4 Stephanie 
Gomperts en Bart van Kampen met 2-6 7-6(4) en 10-2. 
 
LTC Naaldwijk – Juliana Hoorn, 7-1  
Volgens hoofdscheidsrechter Jules Noot had Juliana 
twee kansen op een winstpuntje bij LTC Naaldwijk. 
Dominique Karregat verraste inderdaad Nicolette van 
Uitert. Yasmine Gerritsen/Milco Trampe bogen in de 
wedstrijdtiebreak voor Kim Kilsdonk/Mark de Jong. 
 
TV Heerhugowaard – De Lobbelaer 2, 6-2  
Met de 6-2 overwinning op team 2 van landskampioen 
De Lobbelaer pakte Heerhugowaard de koppositie in 
hoofdklasse 0007. Hoofdscheidsrechter Jan Sakkers 
zag topjunior Tim van Rijthoven de twee punten voor 
de bezoekers uit Zevenbergen binnenbrengen. 
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