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Thor/De Bataaf de overtuigende kampioen, jeugdig Shot 2 te licht bevonden  
 

Castricum – Met de 8-0 overwinning bij TC Bakkum onderstreepte het vlaggenschip van Thor/De Bataaf 
nog maar eens, dat het dit seizoen in de eredivisie niet zou hebben misstaan. De titel in de hoofdklasse 
werd met een straatlengte voorsprong binnengehaald. Kim Rus won al haar 18 partijen, een uniek feit in de 
op één na hoogste klasse van Nederland. De krachtsverschillen in deze afdeling, waar het Leidse Unicum 
zich voor aanvang van de voorjaarscompetitie terugtrok, waren andermaal fors. Tennispark Jonkers, verre 
van goeden doen, liet met de 6-2 zege bij Shot 2 nogmaals zien, dat de jeugdige Zeister formatie te licht 
moet worden bevonden. Het ook al zeer jeugdige Berkenrode kwam tekort tegen TV Dekker Tennis, 1-7 
 
 
TC Bakkum Castricum – Thor/De Bataaf, 0-8           ]  

 
Mandy Wagemakers, archieffoto InterTennis. 

 
,,Thor/De Bataaf had nog maar twee punten nodig om 
de titel binnen te halen’’, zei hoofdscheidsrechter Jan 
Sakkers over de wedstrijd in Castricum. ,,Maar toen 
die binnen waren, speelden ze toch alle acht partijen 
uit. Het krachtsverschil tussen Mandy Wagemakers, 
Kim Rus, Boy Wijnmalen en Thimo van der Lecq met 
TC Bakkum was echter groot. Eindstand 0-8.’’ 
In de eredivisie, die dit seizoen tussen zaterdag 24 mei 
en het weekeinde van 7 en 8 juni met de play/offs bij 
landskampioen De Lobbelaer wordt verspeeld, zal dit 
seizoen slechts één ploeg degraderen. Thor/De Bataaf 
zal met de andere kampioen LTC Naaldwijk nog een 
promotieduel om die ene plek moeten spelen. 
 

Shot Zeist 2 – Tennispark Jonkers, 2-6  
 
,,Ervaring opdoen’’, luidde de opdracht de opdracht 
aan het jeugdige tweede team van Shot voorafgaand 
aan het seizoen. Melody Taal, Casper Bonapart en 
Souhail Elouazizi kwamen bij vlagen verrassend voor 
de dag, maar de conclusie moet toch zijn dat de ploeg 
voor de hoofdklasse te licht moet worden bevonden. 
Hoewel. Er bestaat nog steeds een theoretische kans 
aan degradatie te ontsnappen: de laatste speeldag bij 
Berkenrode met 8-0 winnen. Maar daar gaat niemand 
meer vanuit. Hoofdscheidsrechter Roelof Weijer zag 
de ervaren Claire Lablans het enkelspel cadeau krijgen 
van Rosalie van der Hoek. De ook al ervaren Dorien 
Geertsema snoepte Denise van Putten de eerste set af 
en boog met Taal met 6-4 in de derde set. Bonapart en 
Taal wonnen hun mixed met 11-9 wedstrijdtiebreak. 
 
Berkenrode – TV Dekker Tennis, 1-7  
 
Nog één puntje heeft Berkenrode nodig om hun zeer 
jeugdige vlaggenschip ook volgend jaar ervaring op 
een hoog competitieniveau te kunnen laten opdoen. 
Een puntje dat er op de slotdag tegen Shot Zeist 2 
zeker zal komen. Hoofdscheidsrechter Henk van 
Tongeren schreef vijf tweesetters in het voordeel van 
bezoeker TV Dekker Tennis op. De mixen werden niet 
gespeeld, maar gedeeld. Nationaal jeugdkampioene 
Isolde de Jong pakte Dekkeriane Monique Zuur in de 
enige driesetter de tweede set af. 
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