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Top-drie van het eredivisieseizoen 2011 neemt alvast voorschot op play-offs  

 
Amsterdam/Den Helder/Heerhugowaard – Drie van de vier deelnemende ploegen aan de play-offs van de eredivisie 
2011 namen op de tweede speeldag een voorschot op hun deelname dit jaar aan het slotakkoord, dat op zaterdag 9 
en zondag 10 juni bij Leimonias wordt verspeeld. Na het 3-3 gelijkspel op de eerste speeldag zaterdag 26 mei volgden 
op zondag 27 mei,voor HLTC Leimonias, Akse Media/Helderse TC en Yonego/Lobbelaer 5-1 overwinningen. Het 
Amsterdamse Amstelpark GS/Spa, TC Zandvoort en VRIENDtweewielers/Heerhugowaard werden het slachtoffer. Het 
duel tussen ALTA Amersfoort en Popeye/Spa Zuiver eindigde na meer dan 9 uur strijd onbeslist, 3-3. 
 
Amstelpark GS/Spa – HLTC Leimonias, 1-5  
 
Dat voor landskampioen HLTC Leimonias deelname 
aan de play-offs op haar ‘eigen’ Klein Zwitserland in 
Den Haag een ‘must’ is, is zonneklaar. Amstelpark 
GS/Spa behoorde vooraf tot de kandidaten voor 
deelname aan het fraaie slotakkoord, maar zal na de 
5-1 nederlaag tegen de met 19 titels recordhouder uit 
de Hofstad nog stevig aan de bak moeten om het 
afsluitende weekeinde in juni te halen. 
 
Aan de zege van de Hagenaars viel in feite niets af te 
dingen. Vesna Dolonc-Manasieva herstelde zich met 
een ‘double bagel’, tweemaal 6-0, tegen de Litouwse 
Lina Stanciute overtuigend van haar nederlaag op de 
eerste speeldag tegen ALTA’s Richel Hogenkamp. De 
Hongaarse Katalin Marosi beschikte over de langste 
adem tegen de Poolse Katarzyna Piter. 
De mannen van de Amstelpark Tennis Academy, 
Thomas Schoorel en Antal van der Duim, konden het 
tij niet keren. Schoorel beschikte nog niet over de grote 
vorm van vorig jaar die hem veel internationaal succes 
bracht. De lange Amsterdammer kreeg geen kans 
tegen de Italiaan Simone Vagnozzi. Van der Duim 
sleepte tegen Vagnozzi’s landgenoot Alberto Brizzi 
nog wel de eerste set binnen, maar daarna was de 
Zuid-Europeaan een maatje te groot. 
Het goed ingespeelde vrouwendubbel van Dolonc en 
Marosi – beiden spelen alweer jaren voor Leimonias – 
eindigde eveneens in het voordeel van de Hagenaars, 
die naar 5-0 uitliepen. Het mannendubbel werd na een 
verloren set opgegeven, zodat Amstelpark GS/Spa in 
elk geval nog een verdiend punt overhield.. 
 
Akse Media/Helderse TC – TC Zandvoort, 5-1  
 
Akse Media/Helderse TC hoefde voor de ruime 5-1 
overwinning tegen TC Zandvoort minder diep te gaan 
dan de 19-voudig landskampioen Leimonias. Al 
schopte de hoofdzakelijk Nederlandse formatie uit de 
kuststreek het op strijdlust nog een heel eind. Lesley 
Kerkhove overtuigde, net als op de eerste speeldag 
zaterdag, opnieuw met tweesets winst, nu op de op de 
wereldranglijst hoger genoteerde Lenka Wienerova. 
 

 
Lesley Kerkhove was vorig seizoen met vijf gewonnen singles 
in zes partijen de  puntenpakker. De 20-jarige Zeeuwse zorgde 
bij TC Zandvoort in het enkelspel tegen de Slowaaks/Helderse 
Lenka Wienerova voor het enige winstpuntje. Foto: InterTennis 

 
Olga Savchuk, die voor de eerste maal meespeelde bij 
TC Zandvoort, startte met 6-0 setwinst tegen Yuliya 
Beygelzimer. Haar Oekraïense landgenote ging echter 
steeds beter spelen en sloeg in de derde set toe. Kevin 
Griekspoor nam tegen Miloslav Mecir brutaal een 4-1 
voorsprong, maar ook hier ging de beduidend hoger 
geklasseerde wereldranglijstspeler uit Slowakije steeds 
beter spelen. Scott Griekspoor kon zich met zijn harde 
slagen uitstekend handhaven tegen Dominik Hrbaty, 
de voormalige wereldtopper (ooit nummer 12) was 
uiteraard te ervaren om zich te laten verrassen. 
 
In het vrouwendubbel van Beygelzimer met de verse 
Slowaakse kracht Hana Birnerova tegen Savchuk met 
Cindy Burger kreeg Akse Media/Helderse TC de zege 
na de enige voetfout, nota bene op de tweede service, 
bij de stand 3-3 derde reeks in de schoot geworpen. 
Miliaan Niesten liet de weer vele toeschouwers in Den 
Helder een onberispelijk debuut in de formatie van 
coach Henk-Maarten Chin zien. Met Hrbaty liet de van 
het Eindhovense Dunlop/Volley overgekomen speler 
Scott Griekspoor met Michel Koning kansloos. 
Na het 5-1 verlies zal TC Zandvoort in de komende vijf 
duels voor handhaving nog stevig aan de bak moeten. 

 



ALTA Amersfoort – Popeye/Spa Zuiver, 3-3, (8-9) 
 
Bijna 9,5 uur wedstrijdduur in uitmuntend weer, een 
ongekend hoog aantal toeschouwers, die ook nog 
genoten van aardbeien met slagroom en vijf erg lange 
driesetters. Bij ALTA Amersfoort tegen Popeye/Spa 
Zuiver werd door beide ploegen fel gestreden om het 
beste resultaat. 
 

 
Coach Ron Timmermans en Kirsten Flipkens zoeken bij het 
zonovergoten ALTA de schaduw op. Foto: InterTennis. 

 
Na een snel verlies door Richel Hogenkamp tegen de 
in blakende vorm verkerende Daniëlle Harmsen werd 
in de volgende drie enkelspelen de winnaar pas na 
rond de drie uur knokken bekend. Kirsten Flipkens 
bracht voor ALTA het enige singlepunt binnen met 6-4 
derde reeks tegen Quirine Lemoine. 

Voor Popeye/Spa Zuiver scoorden de Argentijn Juan-
Pablo Brzezicki in de single tegen de Duitser Holger 
Fischer. Na een onderbreking in de derde set vanwege 
een blessure bij Fischer eveneens een 6-4 stand in de 
beslissende set. Jasper Smit kon David de Goede pas 
in de eindfase van de derde doorgang van zich 
afschudden. 
 
Via beide dubbels van Flipkens met Hogenkamp tegen 
Harmsen met Nicole Thyssen en van De Goede met 
Fischer tegen Brzezicki met Smit kwam ALTA alsnog 
op 3-3 langszij. Popeye/Spa Zuiver heeft bij eventueel 
gelijk eindigen een setje meer. 
 
VRIENDtweewielers/Hhw – Yonego/Lobbelaer, 1-5 
 
Na de 5-1 nederlaag tegen Yonego/Lobbelaer draagt 
VRIENDtweewielers/Heerhugowaard de rode lantaarn. 
Bibiane Schoofs, Angelique van der Meet, Jesse Huta 
Galung en Arko Zoutendijk gaven hun tegenstanders 
Lisanne Balk, Femke Reinhard, Bart de Gier en Jake 
Mak in de singles geen kans. 
Het vrouwendubbel ging eveneens snel naar bezoeker 
Yonego/Lobbelaer. Huta Galung gaf zijn dubbel met 
Andre van der Bijl na een blessurebehandeling bij een 
5-2 voorsprong op, daarmee VRIENDtweewielers toch 
een punt bezorgend. 
Ondanks de nederlaag en de precaire positie van het 
vlaggenschip kon de sfeer in Heerhugowaard niet stuk 
 

 


