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Vlaggenschip Thor/De Bataaf kan titel in de hoofdklasse bijna niet meer ontgaan 
 
Noordwijkerhout – Na de ruime 7-1 overwinning in Noordwijkerhout op Tennispark Jonkers kan de titel in de 
hoofdklasse aan het vlaggenschip van Thor/De Bataaf vrijwel niet meer ontgaan. De laatste, overgebleven 
concurrent, Amstelpark GS, moest wegens blessures bij Berkenrode liefst vijf partijen opgeven en verloor 
met 5-3. Ook het derde duel in deze afdeling werd vanwege de bar slechte weersomstandigheden indoor 
gespeeld. Het Zeister Shot 2 veroverde tegen TC Bakkum de eerste competitiepuntjes, 3-5. 
 
 
Tennispark Jonkers – Thor/De Bataaf, 1-7               ]  

 
Thor/De Bataaf-kopman Boy Wijnmalen Archieffoto InterTennis. 

 
De vier singles werden in de hal gelijktijdig gespeeld. 
Toen Denise van Putten de tweede set tegen Kim Rus 
niet tot winst kon doordrukken en alsnog in de derde 
set boog, wisten de coaches van Tennispark Jonkers, 
Martin Verkerk en Jaap Plugge, direct dat een grote 
nederlaag in het verschiet lag. Kim Rus bouwde haar 
competitiescore op tot 12 zeges uit 12 partijen. Boy 
Wijnmalen toonde zich met drie tweesets zeges weer 
de kopman bij Thor/De Bataaf. Hoofdscheidsrechter 
Jan Sakkers zag Jonkers-speelster Rosalie van der 
Hoek twee partijen opgeven, maar in de mixed met 
Leander van der Vaart tegen Mandy Wagemakers en 
Thimo van der Lecq in de wedstrijdtiebreak ook het 
enige punt voor de thuisploeg scoren. 
 

Shot Zeist 2 – TC Bakkum, 3-5  
 
Het Zeister Shot 2 verzamelde tegen TC Bakkum de 
eerste drie competitiepuntjes. Punten die op het conto 
konden worden geschreven van de jeugd die in het 
tweede (hoofdklasse-)team van de Zeistenaren ruim 
de kans heeft gekregen. Melody Taal pakte het eerste 
punt tegen de ervaren Gaby Beelen, Souhail Elouazizi 
volgde het goede voorbeeld tegen Victor Rotteveel. 
Hoofdscheidsrechter Martin Schouten noteerde voor 
de sympathieke jonge Utrechter een tweede punt. Na 
driesets verlies van beide dubbels klopte Elouazizi met 
de ervaren Dorien Geertsema het Bakkum-duo Kim 
van der Horst en Ralph Knol. Bij de bezoekers behield 
Ruud Vis in zijn drie partijen een ongeslagen status. 
 
Berkenrode – Amstelpark GS, 5-3  
 
In de singles constateerde hoofdscheidsrechter André 
Pesuwarissa in elk geval bij drie van de vier partijen 
een gelijkopgaande strijd. Topjunior Isolde de Jong 
was terug van haar internationale toernooitrips en 
toonde haar goede vorm door de oudere jeugd in de 
persoon van Nikki Luttikhuis drie sets bezig te houden. 
Mike Gijzen dwong Paul Monteban tot twee gelijk 
opgaande tiebreaks en topjunior Guus Koevermans 
veroverde de tweede set tegen oud-international 
Melvyn op der Heijde. De overige vijf partijen konden 
door een elleboogblessure bij Zawadi Fulani en de 
rugklachten bij Monteban, die onlangs bij een auto-
ongeluk was betrokken, niet meer gespeeld worden. 
Met de 5 punten speelde Berkenrode zich vrijwel veilig. 
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