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Tennispark Jonkers speelt zich met maximale overwinning uit de degradatiezone  

 

Noordwijkerhout – Lijstaanvoerder Thor/De Bataaf heeft na de 7-1 overwinning op Amstelpark GS nog drie 
puntjes nodig om definitief kampioen van hun afdeling in de hoofdklasse te worden. Tennispark Jonkers 
speelde zich met de maximale overwinning op het al veilige Berkenrode uit de degradatiezone. Shot 2 uit 
Zeist kan na de 7-1 nederlaag bij Dekker Tennis alleen nog theoretisch aan degradatie ontsnappen ,,Ik heb 
veel goede dingen gezien, maar we moeten ons wel zorgen maken over het niveau van deze hoofdklasse’’, 
merkte hoofdscheidsrechter Wolfgang Born op bij het beschouwen van de resultaten op de vijfde speeldag. 
 
Thor/De Bataaf – Amstelpark GS, 7-1  
 
Zeker Mandy Wagemakers en Boy Wijnmalen konden 
stevig aan de bak om tegen Nikki Luttikhuis en David 
Pel hun enkelspelpunten voor Thor/De Bataaf binnen 
te halen. Na een gelijkopgaande driesetter en een 
spannende tiebreak in de eerste set, werden die twee 
punten gerealiseerd. Kim Rus behield voor de vijfde 
speeldag op een rij haar ongeslagen competitiestatus. 
Enkel Thimo van der Lecq moest tegen Paul Monteban 
zijn enkel prijsgeven. 
,,Het was duidelijk dat de mannen van Amstelpark GS 
niet topfit waren’’, vertelde hoofdscheidsrechter Jules 
Noot. ,,Na de verloren dubbels gaven Paul Monteban 
(onlangs betrokken bij een auto-ongeval) en David Pel 
(blessure) hun mixen op. 
,,We hebben dit jaar ervoor gekozen ons niet langer op 
de competitie te richten, maar ons met name bezig te 
houden met de begeleiding van onze tennispupillen 
naar toernooien’’, verklaarde manager Hans Puijcker 
het bescheiden optreden van zijn tennisopleiding 
 
TV Dekker Tennis – Shot Zeist 2, 7-1  
 
Pas in de laatste partij van de dag werd het bij het duel 
tussen TV Dekker Tennis en Shot Zeist 2 nog eventjes 
spannend. De degradatie was bij een 5-0 achterstand 
ongeveer een feit, maar zonder strijd afscheid nemen, 
was niet de instelling bij Souhail Elouazizi en Casper 
Bonapart. Het jeugdige duo boog pas met 6-4 derde 
reeks voor Bart van Delft en Matthew Pierot. De vier 
singles, Monique Zuur tegen Dorien Geertsema en 
Janneke Wikkerink vs Melody Taal, Van Delft tegen 
Elouazizi en Pierot vs Bonapart, en het vrouwendubbel 
vergden slechts twee deeltjes. ,,De mixen werden niet 
gespeeld, maar op papier afgehandeld’’, gaf de 
hoofdscheidsrechter André Pesuwarissa nog door. 
 

Tennispark Jonkers – Berkenrode, 8-0                     ]  

 
Jonkers-speelster Denise van Putten. Archieffoto InterTennis. 

 
,,Een prima ontvangst en wederzijds respect voor de 
tegenstander. Zeker bij de jonge spelers van zowel 
Jonkers Park als Berkenrode. De beide coaches Jaap 
Plugge en Martin van der Brugghen waren de hele dag 
goed bezig met de begeleiding.’’ Hoofdscheidsrechter 
Wolfgang Born was zeer te spreken over een aantal 
ingrediënten, bijna vereist voor een competitieduel 
,,Maar vanuit mijn jaren ervaring als HS moet ik wel 
zeggen, dat het huidige spelniveau in de hoofdklasse 
flink omhoog zal moeten. Daar zullen we met z’n allen 
de komende tijd ons best voor moeten doen.’’ 
De 8-0 overwinning kwam tot stand, omdat Denise van 
Putten en Rosalie van der Hoek tegen Nadine Gobin 
en de 14-jarige Suzan Lamens moeizaam overeind 
bleven en Berkenrode vanwege een liesblessure bij 
kopman Lennert van der Linden niet alleen zijn single, 
maar ook drie dubbels moest opgeven. Eindexamens 
waren een tweede factor om geen tijd te investeren in 
voor het klassement onbelangrijke partijen. 
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