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Eredivisie beschikt met Kiki Bertens over een kersvers competitieboegbeeld 
 
Amersfoort – Smaakmakers in de eredivisie. Nederlands hoogste competitieklasse beschikt met Kiki Bertens 
weer over een geweldig boegbeeld. De 20-jarige speelster uit Wateringen, die eind april met haar titel bij het 
WTA-toernooi in Fez Nederlandse tennisgeschiedenis schreef, gaat met Yonego/Lobbelaer in elk geval voor 
deelname aan de play-offs. Dit slotakkoord, waar de nationale titel voor clubteams de inzet vormt, wordt op 
zaterdag 9 en zondag 10 juni op het park Klein Zwitserland van regerend landskampioen en play-off kandidaat 
Leimonias in Den Haag verspeeld. De hoofdstedelijke clubs Amstelpark GS/Spa en Spa Zuiver/Popeye en het 
Amersfoortse ALTA behoren op papier eveneens tot de play-off kandidaten. De voorgaande eredivisie-edities 
– zoals vorig seizoen met de tweede plaats van Akse Media/Helderse TC – hebben echter bewezen dat ook dit 
team, als ook TC Zandvoort en VRIENDtweewielers/Heerhugowaard, niet bij voorbaat geheel kansloos zijn.  
 
Bertens is overigens niet de enige bekende naam in de Nederlandse eredivisie en haar club Yonego/Lobbelaer. 
De kersverse houdster van een WTA-titel – alleen het illustere rijtje Betty Stöve, Marcella Mesker, Manon Bollegraf, 
Brenda Schultz en Michaella Krajicek gingen haar voor – speelt in Zevenbergen met louter landgenoten, waarvan 
Davis Cup-speler Jesse Huta Galung de bekendste is. Maar ook Bibiane Schoofs timmerde nadrukkelijk aan de weg 
en drong met opmerkelijke prestaties door tot de top-160 van de wereld. Angelique van der Meet en Bernice van der 
Velden completeren het kwartet internationale speelsters bij Lobbelaer, dat tweevoudig nationaal jeugdkampioene 
Kelly Versteeg (met verrassend een kwartfinale bij de Challenger Middelburg) nog op de reservebank heeft zitten. 
 
Vijf Noord-Hollandse clubs vinden dit seizoen onderdak in de Nederlandse eredivisie. Het Health Center Spa Zuiver 
Amsterdam weet zich dank zij Amstelpark GS/Spa en Popeye/Spa Zuiver elke speeldag verzekerd van een thuisduel. 
Twee formaties die in de voorbije jaren regelmatig de play-offs bereikten en voor wie degradatiezorgen amper een rol 
speelden. Amstelpark GS/Spa lijkt van de twee hoofdstedelijke clubs op papier de meest kansrijke voor deelname aan 
het jaarlijkse slotakkoord van de competitie en aansluitend voor de landstitel. De Amsterdammers treden met naast de 
topmannen uit hun Amstelpark Tennis Academy, Davis Cup-speler Thomas Schoorel en Antal van der Duim, aan met 
vooral buitenlandse speelsters. De vrouwen, voorkomend op de wereldranglijst kregen en krijgen competitie spelen 
voor Amstelpark als onderdeel van hun opleiding bij de Academy voorgeschoteld. 
Popeye/Spa Zuiver heeft met Jasper Smit een opmerkelijk boegbeeld in huis, De Volendammer won afgelopen jaar bij 
De Kegel in Amstelveen (ook in 2012 weer de speelplaats van de NTK) zijn vierde nationale enkelspeltitel op rij en 
bracht daarmee zijn totaal op vijf. Quirine Lemoine is bij de vrouwen de te kloppen speelster. De Woerdense schreef 
dit jaar al drie Futures, in het Zweedse Helsingborg, het Schotse Edinburgh en het Turkse Istanbul, op haar naam. 
Vorig seizoen reikte Akse Media/Helderse TC verrassend tot de finale van de play-offs, waarin het van Leimonias 
verloor. Deelname aan de play-offs wordt weer het doel van de club uit de kop van Noord Holland. Veel zal daarbij 
afhangen van de Slowaak Dominik Hrbaty. De gestopte wereldtopper was vorig seizoen nog in blakende vorm. Die 
vorm zal hij dit jaar moeten zien te evenaren, wil het team van coach Henk-Maarten Chin kansrijk zijn. 
Voor TC Zandvoort en VRIENDtweewielers/Heerhugowaard wordt deelnemen en zien te handhaven de doelstelling 
voor 2012. De bespelers van het tennispark in de Noord-Hollandse duinen, De Glee, missen de inbreng van Davis 
Cupspeler Igor Sijsling die naar ALTA Amersfoort overstapte. De net-twintigers Lesley Kerkhove (vorig seizoen vijf 
maal singlewinst, Cindy Burger en de tweeling Kevin en Scott Griekspoor kunnen in zeven wedstrijden laten zien dat 
zij het afgelopen jaar niet voor niets progressie op de internationale toernooien hebben gemaakt. TV Heerhugowaard 
bleef trouw aan haar principes. ,,Als ons team in de hoofdklasse kampioen wordt, dan mag dat team in de eredivisie 
spelen. Dan gaan we onze eigen clubspelers niet vervangen door onbekende versterkingen van buitenaf.’’ 
 
Uiteraard wil de met 19 landstitels recordhouder HLTC Leimonias present zijn bij de play-offs, die zij als kampioen 
mogen organiseren. Het team met sterke buitenlandse wereldranglijstspelers bleef vrijwel ongewijzigd. ,,Uiteraard’’, 
stelt teammanager Fan Jacobus. ,,Een speelster als Vesna Dolonts wordt bij de tennisschool van onze coach Mark-
Paul Burgersdijk opgeleid. Ze heeft eigen woonruimte in Den Haag. Veel leden kennen haar beter dan sommige 
Nederlandse spelers van buitenaf. Dat geldt voor al onze spelers. Zij spelen allen al jaren voor ons.’’ 
Bij ALTA Amersfoort zijn Richel Hogenkamp en Matwé Middelkoop de Nederlandse smaakmakers naast de van TC 
Zandvoort overgekomen Igor Sijsling. Topcoach Tom Nijssen, met Manon Bollegraf tweevoudig Grand Slamwinnaar in 
de mixed, gaat op voor deelname aan de play-offs. Maar zoals voor alle ploegen in de eredivisie geldt: deelname aan 
(de kwalificaties) van Roland Garros (dat deels gelijk valt met de eredivisie) kan voor uitval van een topper zorgen. 

 


