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Monique Zuur legt met fraaie stunt basis voor zege Dekker Tennis op Amstelpark GS  
 
Warmond/Noordwijkerhout – Monique Zuur beleefde in de tweede speelronde van de hoofdklasse 0008 
een topdag. De kopvrouw van Dekker Tennis stuntte met een eclatante zege op de voormalige mondiale 
top-100 speelster Iryna Bremond en legde met een even rap gewonnen dubbel met jeugdtopper Inger van 
Dijkman de basis voor de 5-3 zege op het bezoekende Amstelpark GS. Het debuut van Kimberley van Rijn 
bij het Noordwijkerhoutse Jonkers Park was erg hoopgevend. Haar team, dat de eerste speeldag vrij was 
vanwege het terugtrekken van het Leidse Unicum, boog met 6-2 voor Bakkum. Thor/De Bataaf liet in Zeist 
het jeugdige Shot 2 voor de tweede maal op rij op nul staan, 8-0. 
 
Dekker Tennis – Amstelpark GS, 5-3  
 
Op papier was Iryna Bremond de favoriete en Monique 
Zuur de underdog in het eerste vrouwenenkelspel bij 
TV Dekker Tennis tegen Amstelpark GS. De 31-jarige 
Française van Slowaakse komaf speelde in 2012 nog 
op de Grand Slams van Australië, Roland Garros (2de 
ronde) en Wimbledon en reikte dat jaar tot de hoogste 
notering op de wereldranglijst, de 91ste. Zuur staat op 
dit moment op plek 741 van de wereld en speelt haar 
internationale wedstrijden in de Futures. Zoals in maart 
in Griekenland waar ze de tweede ronde haalde. De 
werkelijkheid van het moment was totaal anders. Zuur 
vernederde Bremond met de sprekende cijfers 6-0 6-1 
en voegde daar een met 6-1 6-1 gewonnen dubbel met 
Van Dijkman aan toe. Janneke Wikkerink wilde niet 
achterblijven bij haar sterke teamgenote en haalde met 
dezelfde cijfers uit tegen Nikki Luttikhuis. 
Amstelpark GS kwam langszij dank zij de eenmalige 
inbreng van Boy Westerhof, de huidige nummer 270 
van de wereld, in single en dubbel, en de opgave van 
Serinho Wijdenbosch tegen Paul Monteban. ,,Boy was 
een klasse apart’’, constateerde hoofdscheidsrechter 
Eric Savalle. ,,Bij Dekker speelde de weinig trainende 
Bart van Delft heel sterk, vooral in de mixed. Dekker 
won ze beide in twee sets en won daardoor met 5-3.’’ 
 
Shot Zeist 2 – Thor/De Bataaf, 0-8  
 
Het tweede (hoofdklasseteam) van Shot Zeist kreeg de 
tweede 8-0 nederlaag aan de broek. ,, Shot had maar 
weinig in te brengen’’, zei hoofdscheidsrechter Robin 
Preijer over de eerste zes partijen. ,,Alleen de partij 
tussen Claire Lablans en Mandy Wagenmaker ging 
gelijk op. Thor won ‘m met 6-3 7-6(4). Aan het eind van 
de dag sms’te hij toch een mogelijkheid op een punt 
voor thuisclub Shot 2 door: De jeugdige Melody Taal 
en Casper Bonapart bogen in de wedstrijdtiebreak van 
de derde set met 6-10 voor de ervaren Kim Rus en 
Boy Wijnmalen. 
 

 
Monique Zuur, TV Dekker. Archieffoto InterTennis/Future Maaseik 

___________________________________________ 
Jonkers Park – TC Bakkum, 2-6  
,,Heel leuk, al wist ik niet wat ik mocht verwachten’’, 
vertelde Kimberley van Rijn over haar debuut in de 
hoofdklasse bij en voor Jonkers Park. ,,Ik stond tegen 
Gaby Beelen een set en 3-0 achter, maar kwam toch 
nog terug. Daarbij had ik veel te danken aan mijn 
nieuwe trainer Martin Verkerk, die als coach op de 
bank zat. Uiteindelijk verloor ik 7-5 derde set. Daar ben 
ik best tevreden mee. Al ben ik niet blij met de uitslag 
van onze eerste competitiewedstrijd.’’ 
,,De competitie wordt een leerperiode’’, vervolgde de 
net 16-jarige Alphense, die inmiddels enkele nationale 
jeugdtitels op haar palmares heeft staan. ,,Met Martin 
Verkerk, die ook Fabian van der Lans in zijn enkelspel 
coachte, hebben we het plan gemaakt om niet meer in 
de internationale jeugdtoernooien te spelen, maar om 
ons te richten op de Nationale Ranglijsttoernooien en 
de kwalificaties van de Futures in Nederland. In dat 
plan paste ook spelen in de hoofdklasse bij Jonkers 
Park, waar coach Jaap Plugge en Martin de nieuwe 
Martin Verkerk Tennis Academy hebben opgericht.’’ 
Hoofdscheidsrechter Leo Lucas gaf door dat bij TC 
Bakkum Ruud Vis met een ongeslagen status in drie 
partijen de grote man was. De punten van Jonkers 
kwamen op naam van Leander van der Vaart en de 
mixed van Rosalie van der Hoek en Leon Vellekoop. 
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