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Vlaggenschip Thor/De Bataaf neemt met 7-1 winst op Berkenrode voorschot op titel 
 

Den Haag – Het vlaggenschip van Thor/De Bataaf nam met de 7-1 winst op Berkenrode een voorschot op 
de titel in hoofdklasse 0008. Van de twee mogelijke bedreigers, TV Dekker Tennis en Amstelpark GS, heeft 
de formatie uit de Hofstad reeds van de eerstgenoemde ploeg gewonnen. Beide achtervolgers kwamen niet 
verder dan een 5-3 overwinning. TV Dekker Tennis versloeg in Castricum TC Bakkum. Amstelpark GS was 
in eigen huis Tennispark Jonkers de baas. Shot Zeist 2 was vanwege het terugtrekken van Unicum vrij. 
 
 
Thor/De Bataaf - Berkenrode, 7-1                              ]  

 
Kim Rus is bij Thor nog ongeslagen. Foto: InterTennis. 

 
Voor Thor/De Bataaf was er tegen Berkenrode de hele 
Tweede Paasdag geen vuiltje aan de lucht. Behalve in 
het enkelspel van Boy Wijnmalen tegen ruim-twintiger 
Lennert van der Linden kon de jeugd in de formatie uit 
Berkel Rodenrijs de Hagenaars niet bedreigen. 
Thor/De Bataaf is na de 7-1 zege dè kandidaat voor de 
titel in hoofdklasse 0008. Een fraai resultaat, waaraan 
Kim Rus met een ongeslagen score in negen partijen 
een belangrijke bijdrage leverde. De oudere zus van 
topper Arantxa Rus – die Eerste Paasdag Nederland in 
het Fed Cup-duel tegen Japan het winnende punt en 
de promotie naar de Wereldgroep bezorgde – kreeg 
het nodige weerwerk van Suzan Lamens, met haar 14 
jaar de jongste speelster in de hoofdklasse. 
,,Ik krijg heel veel positieve reacties op het optreden 
van Arantxa’’, vertelde Kim Rus na afloop van haar 
single. ,,Jammer genoeg kon ik er niet bij zijn, maar wij 
hebben wel steeds contact met elkaar gehad. Ik volg 
haar, zoals zij ook mij in de tenniscompetitie volgt. Zo 
kunnen we elkaar inspireren.’’ Vechtertje Lamens vond 
dan ook een geïnspireerde tegenstanderster aan de 
andere zijde van het net. ,,Van dit meisje gaan we nog 
horen’’, voorspelde Martin van der Brugghen, de coach 
die ook Fed Cup-troef Kiki Bertens naar de wereldtop 
bracht. Hoofdscheidsrechter Eric Savalle stemde in. 
 

Amstelpark GS – Tennispark Jonkers, 5-3  
 
,,Uiteraard speel ik het liefst een thuiswedstrijd tegen 
Amstelpark GS’’, verzuchtte coach Jaap Plugge van 
Tennispark Jonkers na het 5-3 verlies in Amsterdam. 
,,Maar na de hectiek van de afgelopen dagen, ervaar 
ik het bijna als ontspannen om uit te spelen.’’ Plugge 
doelde op de drukte bij de presentatie van en de vele 
mediabelangstelling rond het boek ’’Extreem’’ dat over 
de grillige, maar ook succesvolle tennisloopbaan van 
zijn collega-coach Martin Verkerk vrijdag voor Pasen 
op zijn tennispark verscheen. ,,Die 5-3 nederlaag is 
acceptabel, zeker als je bedenkt dat Boy Westerhof 
nog een keer bij Amstelpark speelde. Hij vertrok pas 
de dinsdag na Pasen weer naar een toernooi.’’ 
Westerhof voldeed met drie overwinningen in twee 
sets aan de opdracht van de Amsterdam leiding. Leon 
Vellekoop bleef in de tweede set van het enkelspel nog 
lang bij, 7-5. David Pel bracht het mannendubbel nog 
wel tot een goed einde, maar moest zijn single tegen 
Leander van der Vaart en mixed vanwege een Lichte 
blessure cadeau geven. Hoofdscheidsrechter André 
Pesuwarissa vermeldde als derde Jonkers-punt de 
singlewinst van Denise van Putten op Nikki Luttikhuis. 
 
TC Bakkum – TV Dekker Tennis, 3-5  
 
Acht redelijk afgetekende tweesetters bij de wedstrijd 
tussen TC Bakkum en bezoeker TV Dekker Tennis, 
dat met 5-3 won. Hoofdscheidsrechter Jan Sakkers 
noteerde bij de singles alleen een longset voor junior 
Inger van Dijkman, die Gaby Beelen met 6-3 7-5 wist 
te verschalken. De routinier kreeg in de dubbel met 
Kim van der Horst (singlewinst op Monique Zuur) en 
de mixed met Ruud Vis haar revanche. Bij Dekker nam 
de inmiddels bijna good-old Bart van Delft de plaats in 
van de aan de rug geblesseerde Serinho Wijdenbosch. 
De geboren Rijnsburger bleek het tennis nog lang niet 
verleerd en excelleerde in de single tegen Ralph Knol 
en de dubbel met Matthew Pierot. 
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