
KNLTB landelijke competitie 2014 

Hoofdklasse gemengd – afdeling 0008 
Speeldag 7 – 01 juni 

Tekst: Peter Klein 
 
 

 

Het jeugdig Berkenrode start en eindigt de voorjaarscompetitie in stijl  
 

Warmond – Het moest dè derby van de Bollenstreek worden, het duel in Warmond tussen de buren Dekker 
Tennis en Tennispark Jonkers uit Noordwijkerhout. Op papier een duel tussen rivalen, in werkelijkheid een 
wedstrijd waarin maar één partij helemaal werd uitgespeeld. Ook bij Amstelpark GS tegen TC Bakkum was 
met vier opgegeven partijen te merken, dat de beslissingen in deze hoofdklasse allang waren gevallen. Bij 
Berkenrode tegen het gedegradeerde Shot Zeist 2 werden de beide dubbels niet gespeeld. Het jaar werd 
zoals het hoort in de gemengde competitie afgesloten met het spelen van beide mixen. Kampioen Thor/De 
Bataaf was uitgespeeld en kon zich mentaal prepareren op het mogelijke promotieduel naar de eredivisie. 
 
 
Berkel Rodenrijs: Berkenrode – Shot Zeist 2,      7-1]  
 

 
De 14-jarige Suzan Lamens. Foto: InterTennis.  

 
Het sterk verjongde Berkenrode startte de hoofdklasse 
met een opmerkelijke zege op het geroutineerde TC 
Bakkum. De jeugdige talenten uit de stal van de coach 
van Nederlands nummer 1 Kiki Bertens, Martin van der 
Brugghen, sloten de competitie af met een ruime 7-1 
overwinning op het reeds gedegradeerde Shot Zeist 2. 
Alle zes daadwerkelijk gespeelde partijen werden in 
twee sets beslist, waarbij de zege van topjunior Isolde 
de Jong op routinier Claire Lablans vermeldenswaard 
was. Ook de snelle winst van de pas 14-jarige Suzan 
Lamens, de jongste hoofdklassespeelster, op Melody 
Taal mocht er zijn. Volgens hoofdscheidsrechter Jules 
Noot sloot Berkenrode de gemengde competitie na de 
papieren deling van de beide dubbels in stijl af. Met de 
twee mixen van De Jong met Guus Koevermans en 
van Nadine Gobin met Mike Gijzen. Met de ervaring dit 
jaar opgedaan kan de jeugd van Berkenrode volgend 
seizoen verder groeien. Ook de jeugd bij Shot 2, Taal 
Casper Bonapart en Souhail Elouazizi verdient het 
komend jaar een nieuwe kans om door te ontwikkelen. 
 
 

Amsterdam: Amstelpark GS – TC Bakkum,        6-2  
Bij TC Bakkum was Gaby Beelen geblesseerd geraakt 
en werd niet vervangen. Amstelpark GS startte door 
die drie opgaves met een 3-0 voorsprong. Kim van der 
Horst versloeg in de één tegen één Nikki Luttikhuis, 
waarna David Pel en Paul Monteban tegen Ruud Vis 
respectievelijk Vincent Rotteveel de marge tot 5-1 
vergrootten Hoofdscheidsrechter Jacques Bothof 
noteerde een papieren deling van de mixen.  
 
TV Dekker Tennis – Tennispark Jonkers,       3-5  
,,Eén partij werd helemaal uitgespeeld’’, mopperde 
hoofdscheidsrechter Eric Savalle vanuit Warmond. 
,,Twee partijen werden pas na of al in de tweede set 
opgegeven. Vijf partijen werden niet gespeeld, ook al 
omdat Dekker maar één speelster kon opstellen. We 
waren om 13:10 uur klaar, zodat een persfotograaf 
zelfs voor niets kwam voor een foto van de derby in de 
Bollenstreek. Het lijkt soms wel of de spelers helemaal 
geen competitie willen spelen. Eerlijk gezegd vind ik 
dat echt een beetje zonde van mijn tijd om daar als 
hoofdscheidsrechter aanwezig te zijn.’’ Monique Zuur 
was de enige die haar single tot een compleet einde 
bracht. Ze versloeg de jonge Kimberley van Rijn. 
 
Kampioenen in de eerste klasse: 
TC Bathmen met Lynn Schönhage, Priscilla Visser, 
Carli Wischoff, Paul Haarhuis, Jeroen van Ruler, Moos 
Sporken en Marc IJzerman. 
Victoria Rotterdam met Lianne de Jong, Sophie van 
Rosendael, Sabine van der Sar, Stefan de Jong en 
Alexander van Rosendael. 
ALTA Amersfoort 2 met Myrte de Bakker, Marleen 
Habes, Dewi Dijkman, Dennis Kockx, Steven Korteling 
en Dille Rikkert 
Het duel tussen Leeuwenbergh en Leimonias 2 op 2de 
Pinksterdag is bepalend voor de vierde kampioen. 
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