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Krachtsverschillen gering op eerste speeldag eredivisie  

 
Zandvoort/Amsterdam – Voorlopig heeft nog geen van de acht deelnemende ploegen in de eredivisie een forse stap 
genomen in de richting van de play-offs, die op zaterdag 9 en zondag 10 juni bij regerend landskampioen Leimonias in 
Den Haag worden verspeeld. Amstelpark GS/Spa en TC Zandvoort staan na 4-2 overwinningen op respectievelijk de 
trainingsmaatjes gebundeld in Popeye/Spa Zuiver en VRIENDtweewielers/Heerhugowaard na de eerste speeldag op 
een gedeelde eerste plaats. HLTC Leimonias en ALTA Amersfoort deelden in Den Haag de punten, 3-3 met twee sets 
voor de Hagenaars. Ook bij Yonego/Lobbelaer verscheen een 3-3 gelijkspel op het scoreformulier. Bezoeker Akse 
Media/Helderse veroverde bij een ook gelijke setstand 4 games meer (60-56). 
 
Bij de Amsterdamse derby tussen Popeye/Spa Zuiver en Amstelpark GS/Spa werden drie van de vier enkelspelen pas 
na uren strijd beslist. Popeye-speelster Daniëlle Harmsen verloor de eerste set tegen de Litouwse Lina Stanciute in de 
tiebreak, maar sloeg in de tweede en zeker de derde reeks hard terug, 6-7(5) 6-4 6-4. Bij Quirine Lemoine tegen de 
Poolse Katarzyna Piter het volledig tegenovergestelde verloop. De 20-jarige Woerdense won via de tiebreak de eerste 
set, maar kreeg in het vervolg geen kans, 7-6(6) 4-6 2-6. De nieuwkomer in de Popeye-formatie, de Argentijn Juan-
Pablo Brezicki, maakte een sterk debuut tegen Thomas Schoorel en hield de Nederlandse topper drie sets aan de 
praat. De bij Amstelpark teruggekeerde Schoorel had wel de langste adem. De Belg Kristof Vliegen was een maat te 
groot voor de tweede nieuwkomer bij Popeye, Tim van Terheijden. De beide dubbels werden in twee sets gedeeld. 
 
De strijd tegen VRIENDtweewielers/Heerhugowaard verliep voor TC Zandvoort bij de start zeer voorspoedig. Lesley 
Kerkhove en Kevin Griekspoor toonden hun klasse met snelle tweesetters tegen Karen Nijssen en Bart de Gier. Cindy 
Burger zette na drie reeksen tegen Lisanne Balk het derde punt neer. Heerhugowaard kwam via de single van Jake 
Mak tegen Scott Griekspoor en via het vrouwendubbel terug. Beide malen waren de bezoekers in de tiebreak van de 
derde set de gelukkigsten. Scott Griekspoor werkte in de derde set wel een 5-2 achterstand weg. Het Zandvoortse 
vrouwendubbel kreeg bij 5-4 derde set twee matchpoints op eigen service, maar verzilverde die niet. De routiniers 
Michel Koning en Marcus Hilpert brachten tenslotte het vierde punt binnen. 
 
HLTC Leimonias was tegen het in de eredivisie debuterend ALTA Amersfoort dichter bij een 4-2 overwinning dan bij 
een 3-3 gelijkspel. Richel Hogenkamp beet zich na een set en 3-1 achterstand echter vast in de op de wereldranglijst 
veel hoger geklasseerde Russische Vesna Dolonts en won na drie reeksen. De Belgische Kirsten Flipkens zorgde 
voor 2-0 tegen de eveneens Russische Oksana Kalashnikova. Bij ALTA Amersfoort werd Igor Sijsling zeer node 
gemist. De als kopman aangetrokken Amsterdammer drong via de kwalificaties door tot het hoofdschema op Roland 
Garros en zal pas na uitschakeling in Parijs in de eredivisie in actie komen. De Duitser Holger Fischer en Zeistenaar 
David de Goede konden tegen de Italianen Simone Vagnozzi en Alerto Brizzi geen potten breken. 
 
Ook het nieuwe eredivisieboegbeeld Kiki Bertens sloeg zich afgelopen week door de kwalificaties van het Franse 
Open heen. Een aderlating voor Yonego/Lobbelaer, dat de kersverse winnares van het WTA-toernooi in Fez graag 
aan haar fel meelevend thuispubliek had gepresenteerd. Bibiane Schoofs kende een matige start tegen de voor Akse 
Media/Helderse TC spelende Oekraïense Yuliya Beygelzimer, maar Angelique van der Meet trok de stand tegen de 
Slowaakse Lenka Wienerova weer recht. Jesse Huta Galung en Arko Zoutendijk bogen voor de Slowaken Miloslav 
Mecir (de zoon van de voormalige wereldtopper) en nog maar pas gestopte voormalig wereldtopper Dominik Hrbaty. 
Via de beide dubbels kwam Yonego/Lobbelaer weer langszij voor een verdiend gelijkspel. 

 


