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Highlights van de vierde speeldag in de eredivisie: 
 

Vier play-off kandidaten slaan gaatje met achtervolger Popeye/ Spa Zuiver  

 
Den Helder/Heerhugowaard/ Amsterdam – De vier play-off kandidaten, organisator HLTC Leimonias, Akse 
Media/Helderse TC, ALTA Amersfoort en Yonego/Lobbelaer hebben een gaatje van tenminste vier punten 
geslagen met de enig overgebleven achtervolger Popeye/Spa Zuiver.  
 
HLTC Leimonias had het daarbij het eenvoudigst. De Haagse organisator van de play-offs (op zaterdag 9 en zondag 
10 juni op het traditierijke Klein Zwitserland) waren met 6-0 te sterk voor VRIENDtweewielers/Heerhugowaard. Bart de 
Gier gaf voor de Noord-Hollanders Leimonias-kopman Simone Vagnozzi prima partij. De Italiaan die in de kwalificaties 
van Roland Garros Jesse Huta Galung in de eerste ronde in twee sets had uitgeschakeld, en in de reguliere eredivisie 
Thomas Schoorel al in twee sets aftroefde, moest aan de Noord-Hollandse tennisleraar de tweede set via de tiebreak 
afstaan, maar haalde in het derde bedrijf scherp uit. 
 
Leimonias nam met de maximale uitslag in Heerhugowaard na vier speelrondes de koppositie weer over van Akse 
Media/Helderse TC, dat pas in de dubbels afstand kon nemen van Popeye/Spa Zuiver, 4-2. Bij de vrouwensingles 
waren de verschillen minimaal. Yuliya Beygelzimer werkte in de eerste reeks tegen Danielle Harmsen steeds een 
achterstand weg om in de tiebreak met 7-5 toe te slaan. Met 7-5 tweede set, maar wel na een 5-4 achterstand, bracht 
de Oekraïense het eerste Helderse punt binnen. Quirine Lemoine maakte voor de Amsterdammers gelijk. De huidige 
nummer 504 van de wereld, onder meer te danken aan overwinningen in drie Futures in het Zweedse Helsingborg, het 
Schotse Edinburgh en het Turkse Istanbul, was na twee gelijkopgaande sets de ruim 250 plaatsen hoger staande 
Slowaakse Kristina Kucovan de baas. 
Miloslav Mecir jr reist met zijn gitaar de wereld rond. De zeer relaxte Slowaak is qua uiterlijk en speltype een kopie van 
zijn beroemde vader Miloslav sr, bijgenaamd The Cat, die in zijn beste jaren tot de vierde positie van de wereld reikte. 
Dat niveau zal, en naar eigen zeggen ook wil, Mecir jr. niet tot elke prijs halen. Een goede teamsfeer en een prachtige 
ambiance, zoals in Den Helder zijn voor hem voorwaarden om te presteren. Popeye-kopman Juan-Pablo Brzezicki 
kreeg dan ook geen enkele kans. Het enkelspel tussen voormalig wereldtopper Dominik Hrbaty en vijfvoudig nationaal 
enkelspelkampioen Jasper Smit leverde een thriller op. De Slowaak vocht zich in de eerste set uit achterstand terug 
en pakte de tiebreak met liefst 7-0. Volendammer Smit laat zich door grote namen juist extra motiveren en was in het 
tweede en derde bedrijf na veel hachelijke momenten nipt de sterkste, 6-7, 6-4, 7-5. In de beide dubbels maakte Akse 
Media/Helderse TC alsnog het verschil. 
 
De vier enkelspelen klaarde ALTA Amersfoort steeds in twee sets. De beide dubbels vergden drie deeltjes, maar ook 
hier kwam TC Zandvoort niet tot winst, zodat de formatie van coach Tom Nijssen een 6-0 zege mocht noteren. Richel 
Hogenkamp tegen de Oekraïense Olga Savchuk, de Française Estelle Guisard tegen de 19-jarige Cindy Burger en 
Matwé Middelkoop tegen de ook nog jeugdige Kevin Griekspoor wonnen in hun singles allen een set via een tiebreak. 
 
,,Het is ongelooflijk’’, sprak Amstelpark-manager Hans Puijker. ,,We hebben met ons team dit seizoen al elf driesetters 
gespeeld, maar er tot nu toe nog maar eentje gewonnen.’’ De teloorgang van deze reeks punten verklaart meteen de 
lage positie die Amstelpark Zuiver op de eredivisieranglijst inneemt, de tweede degradatieplaats die wordt gedeeld 
met TC Zandvoort. ,,De play-offs heb ik uit mijn hoofd gezet. Je moet reëel zijn, deze achterstand kunnen we niet 
meer inlopen.’’ 
Tegen Yonego/Lobbelaer was het opnieuw bijna totaal raak. Na de snelle winst van de dinsdagavond vanuit Parijs 
teruggekeerde Kiki Bertens op de Russische Anastasia Yakimova, moest de formatie uit Zevenbergen in vier andere 
partijen drie sets vol aan de bak. De single tussen de Zweedse Gretha Arn en Bibiane Schoofs ging richting de vier 
uur speelduur, voordat de tweede Lobbelaer-troef naast boegbeeld Bertens in de tiebreak van de derde doorgang met 
7-5 toesloeg. Antal van der Duim, kopman Thomas Schoorel was al naar de Challenger in het Italiaanse Caltinazetta 
afgereisd, moest met 5-7 derde set de felicitaties aan Jesse Huta Galung overhandigen. Alleen Kristof Vliegen won na 
twee close sets tegen Arko Zoutendijk het singlepunt. 
Het vrouwendubbel ging in twee bedrijven naar de Yonego/Lobbelaer combinatie van Angelique van der Meet met 
Schoofs. De mannen hadden hun dubbel ook voor het grijpen, maar iets te laconiek spel leverde Andre van der Bijl 
met Zoutendijk tot groot genoegen van het veelkoppige publiek setverlies op. De positieve sfeer op hun thuisbasis kon 
voor de pupillen van de Amstelpark Tennis Academy uiteindelijk in set drie niet de doorslag geven naar de partijwinst. 

 


