
KNLTB landelijke competitie 2014 
Hoofdklasse gemengd – afdeling 0008 

Speeldag 1 – 6 april 
Tekst: Peter Klein 

 
 

 

Sterk verjongd Berkenrode deelt in hoofdklasse 0008 tik uit aan geroutineerd Bakkum  
 

Castricum – Berkenrode kiest dit competitieseizoen nadrukkelijk voor de aanstormende jeugd. De terechte 
keuze voor jong talent werd al op de eerste speeldag in hoofdklasse 0008 bevestigd met de 6-2 winst op 
het geroutineerde Bakkum, dat via een promotie bij keuze de eerste klasse verruilde met het hoogste peil 
van de reguliere voorjaarscompetitie. In het treffen tussen het vlaggenschip van Thor/De Bataaf en Dekker 
Tennis boog de thuisploeg een 3-1 achterstand na de singles om naar een 5-3 overwinning. Amstelpark GS 
trok zich terug uit de eredivisie om zich beter aan haar corebusiness, het opleiden, te gaan wijden. Shot 2 
uit Zeist werd voor de nieuwe hoofdmacht op de eerste speeldag een gewillig slachtoffer, 8-0. 
 
TC Bakkum Castricum – Berkenrode, 2-6  
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Al is de keus 
van Berkenrode voor jong talent niet geheel toevallig. 
Al vele seizoenen heeft de vereniging van langjarig 
voorzitter Jacques Thoen uit Berkel Rodenrijs een 
prima verbinding met de naastgelegen tennisschool 
‘De Brug’ van succescoach Martin van der Brugghen. 
Op 11-jarige leeftijd zette Kiki Bertens er haar eerste 
stapjes naar de international top. Jaren verdedigde zij 
in de competitie de kleuren van Berkenrode en kon zij 
er de goede band opbouwen met haar mixedpartner 
Christian de Jong, die haar nu als coach bij de diverse 
toernooitrips begeleidt. Competitie spelen als basis 
van de opleiding tot mogelijke tennisprof. 
De nieuwe generatie jeugd in de personen van Suzan 
Lamens, Nadine Gobin, Guus Koevermans en Maik 
Gijzen krijgt in 2014 een kans. Het team werd vlak 
voor aanvang van de competitie aangevuld met Isolde 
de Jong. De nationaal jeugdkampioene uit de regio 
kwam door het terugtrekken van haar team Unicum 
beschikbaar en kreeg dispensatie om over te stappen. 
Twintiger Lennert van der Linden wordt daardoor bijna 
de routinier van het gezelschap. 
Mentaal zit het ook wel snor met Berkenrode’s toppers. 
Om Bakkums ‘muurtje’ en bijtertje Kim van der Horst te 
verslaan moet je mentaal scherp in je schoenen staan. 
Isolde de Jong deed het na drie uur met 6-7 6-4 6-4. 
Suzan Lamens boekte eveneens een 6-4 derde set 
zege op de ervaren Gaby Beelen. Een goed voorbeeld 
voor Lennert van der Linden om met 7-5 derde set 
routinier Ruud Vis aan de verkeerde van de score te 
laten. 
Daarna leek het snel te gaan voor hoofdscheidsrechter 
John Beckers. Guus Koevermans klopte Ralph Knol in 
twee sets en ook drie dubbels vergden twee deeltjes. 
Dat het duel pas rond 23:00 eindigde lag aan de late 
start door de regen, de lange single en de slotmixed 
waarin Lamens en Van der Linden na drie tiebreaks 
aan het langste eind trokken. Beelen was betrokken bij 
beide winstpunten voor TC Bakkum. 

 
Lennert van der Linden, kopman Berkenrode. Archieffoto. 

 
Thor/De Bataaf  – Dekker Tennis, 5-3  
 
De start was in het voordeel van Dekker Tennis, dat 
drie van de vier enkelspelen na drie sets in winst wist 
om te zetten. Het slotakkoord was heel duidelijk voor 
thuisclub Thor/De Bataaf, dat alle vier dubbels simpel 
naar zich toetrok. Een betere samenvatting van het 
duel kon hoofdscheidsrechter Andre Pesuwarissa niet 
geven. Over de individuele resultaten kon hij vertellen 
dat Thor’s kopvrouw Mandy Wagenmaker zich stuk 
beet op de inzet en vechtlust van Monique Zuur. Kim 
Rus pakte het enige singlepunt voor de Hagenaars 
door in twee sets te winnen van Inger van Dijkman, die 
na het laat terugtrekken van het Leidse Unicum nog 
een competitieplekje vond bij buurman Dekker Tennis.  
 
Amstelpark GS – Shot Zeist 2, 8-0  
 
,,Het krachtsverschil tussen Amstelpark GS en de 
Shot-jeugd was te groot’’ meldde hoofdscheidsrechter 
Cees van Hasselt vanuit Amsterdam. ,,Alleen Melody 
Taal had kansen om tegen Nikki Luttikhuis een punt te 
pakken. Ze was in de tiebreak van de tweede set twee 
punten van de winst af, 6-3 (5)6-7 0-6. Van Souhail 
Elouazizi gaan we dit seizoen nog wel horen.’’ 
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