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Zandvoortse neoprof Kevin Griekspoor stunt tegen Hongaar Attila Balazs  

 
Den Haag – Met zijn winst tegen de Hongaar Attila Balazs zorgde de jeugdige Kevin Griekspoor op de derde 
speeldag in de eredivisie voor een geweldige stunt. Ondanks de opmerkelijke zege van hun kopman heerste 
bij TC Zandvoort toch ook teleurstelling over twee gemiste kansen op een 3-3 gelijkspel bij landskampioen 
HLTC Leimonias. Eindstand 4-2. ALTA Amersfoort drukte VRIENDtweewielers/Heerhugowaard met de 5-1 
overwinning op de degradatieplaats en passeerde Yonego/Lobbelaer, dat 4-2 verlies bij Popeye/Spa Zuiver 
moest accepteren. Akse Media/Helderse TC rukte met de 5-1 zege op Amstelpark GS/Spa op naar de kop. 
 
HLTC Leimonias – TC Zandvoort, 4-2  
 
Na de snelle nederlaag van kopvrouw Olga Savchuk tegen 
de ontketende Vesna Dolonc van Leimonias, had Lesley 
Kerkhove tegen Oksana Kalashnikova een singlepunt op 
haar racket. De 20-jarige Zeeuwse kon een break bij een 3-2 
voorsprong in de derde reeks echter niet verzilveren en ging 
in die set met 6-4 ten onder. 

 

 
Neo-prof Kevin Griekspoor stuntte op de derde speeldag met 
een driesets zege op Attila Balazs (ATP-205). Foto: InterTennis. 

 
Kevin Griekspoor verloor tegen Balazs, de huidige nummer 
205 van de wereld, de eerste doorgang kansloos, maar ging 
gaandeweg de tweede set steeds beter spelen. Zijn keuze 
voor het full profbestaan en de progressie die hij de laatste 
maanden doormaakte liet de 21-jarige Nieuw-Venneper in de 
twee eropvolgende sets zien. Griekspoor knokte zich in de 
wedstrijd, zijn knalharde slagen werden steeds preciezer en 
de toch van nature baseliner Balazs werd meer in meer in 
het defensief gedrongen. In de tweede set  werkte de jonge 
Zandvoort-kopman, die op weg is naar de eerste duidend, 
een 4-2 achterstand, waarna hij in de tiebreak toesloeg. In de 
derde doorgang was het gedaan met de Hongaar, 6-1. 
Marcus Hilpert bracht na twee sets tegen Bas van der Valk 
vervolgens het tweede punt binnen. Ook in de dubbel van de 
neoprof en de Nederlandse topveteraan had TC Zandvoort 
kansen. Leimonias greep echter met 7-5 derde reeks en met 
4-2 totaalzege. 

VRIENDtweewielers/Hhw – ALTA Amersfoort, 1-5  
 
Bij VRIENDtweewielers/Heerhugowaard tegen ALTA 
Amersfoort kwamen bij de thuisploeg Lisanne Balk en Bart 
de Gier tot de meest opmerkelijke verrichtingen. Balk, 
voormalig jeugdtopper maar naast haar huidige 
maatschappelijke loopbaan nog steeds een prominent  
regiospeelster, was de Franse wereldranglijstspeelster 
Estelle Guisard met goed spel in de eerste reeks de baas. Ze 
kon kon dat hoge niveau niet volhouden. 
De Noord-Hollandse tennisleraar Bart de Gier verraste met 
singlewinst op de internationaal spelende Matwé Middelkoop 
en streek daarmee twee mogelijk mindere speeldagen uit de 
annalen. 
Voor de thuisspelers Karen Nijssen en Jake Mak was minder 
eer weggelegd. Zowel in de enkelspelen tegen Richel 
Hogenkamp respectievelijk de Duitser Holger Fischer als in 
de dubbels moest het Heerhugowaardse koppel tweesets 
nederlagen accepteren. De Noord-Hollanders lijken na drie 
speeldagen amper aan degradatie te kunnen ontsnappen, 
maar bleven, zijn en blijven honderd procent trouw aan hun 
filosofie na hun promotie uit de hoofdklasse uitsluitend met 
‘eigen’ spelers in de eredivisie te willen opereren. 
ALTA Amersfoort is, zeker als Igor Sijsling na zijn Roland 
Garros avontuur het team aanvult, haar seizoensdoel, de 
deelname aan de play-offs 9 en 10 juni bij landskampioen 
HLTC Leimonias realiseren. 

 
Bart de Gier verraste Matwé Middelkoop. 

 

 



Popeye/Spa Zuiver – Yonego/Lobbelaer, 4-2  
 
Popeye/Spa Zuiver was met nipt verschil, 4-2, de meerdere 
van Yonego/Lobbelaer, dat zowel de inmiddels uit Parijs 
teruggekeerde Kiki Bertens als de licht geblesseerde Jesse 
Huta Galung niet opstelde. Het duel viel in het voordeel van 
de pupillen van de Amstelpark Tennis Academy uit, omdat 
èn Quirine Lemoine èn kopman Juan-Pablo Brzezicki hun 
enkelspelen via de tiebreak van de derde set wonnen. 
 
Lemoine overleefde tegen Angelique van der Meet, begin juli 
het boegbeeld van de Challenger Middelburg, in de derde set 
enkele matchpoints, verspeelde in de tiebreak van die set bij 
6-3 zelf drie wedstrijdpunten, maar sloeg na bijna 4 uur strijd 
met 8-6 toch toe. Daarmee doorbrak Lemoine de ongeslagen 
status van Van der Meet, terwijl de 20-jarige Woerdense na 
twee nederlagen haar eerste zege mocht noteren. Lemoines 
teamgenote Daniëlle Harmsen werd door Bibiane Schoofs 
van haar honderd procent afgehaald. 
Kopman Brzezicki werd in de eerste set door Arko Zoutendijk 
overklast, 6-1, maar won het tweede speldeel met dezelfde 
cijfers. De tiebreak van de beslissende set was met 7-4 voor 
de Argentijnse entertainer. De vanwege een lichte blessure 
niet spelende Jesse Huta Galung hielp zijn teamgenoot en 
ook de teamcoach van Lobbelaer, Mike van Vught, door de 
spannende slotfase heen. Echter zonder resultaat. 

 

 
Quirine Lemoine, singlezege na vier uur stijd. Foto InterTennis. 

 
Andre van der Bijl met ‘coach’ Kiki Bertens. 
 


