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Highlights van de vijfde speeldag in de eredivisie: 
 

Play-off kandidaten lopen geen grote averij op, 
Popeye/Spa Zuiver vormt de enige bedreiging 
 
Den Haag/Zevenbergen – Geen van de vier play-off kandidaten, Akse Media/Helderse TC, HLTC Leimonias, 
ALTA Amersfoort en Yonego/Lobbelaer heeft op de regenachtige vijfde speeldag grote averij opgelopen. De 
formatie uit Den Helder heeft door de 4-2 overwinning in de rechtstreekse wedstrijd in Den Haag waar het de 
koppositie betreft weer stuivertje gewisseld met regerend landskampioen Leimonias. Op papier zou een 4-2 
zege voor Yonego/Lobbelaer de beste optie zijn geweest. ALTA knokte zich in het rechtstreekse duel echter 
naar 3-3 terug . Met de maximale 6-0 overwinning op VRIENDtweewielers/Heerhugowaard zette Popeye/Spa 
Zuiver zich op het vinkentouw voor alsnog deelname aan de play-offs. Het 3-3 gelijkspel van TC Zandvoort 
tegen Amstelpark Zuiver kan aan het eind van de competitie net onvoldoende voor behoud blijken te zijn.  
 
Vesna Dolonc ontpopt zich in de eredivisie tot een klasse apart en een vast punt voor landskampioen Leimonias. De 
Russische kende wellicht een valse start na driesets verlies in het openingsduel tegen Richel Hogenkamp, maar in de 
erop volgende enkelspelen werden louter snelle tweesets overwinningen genoteerd. Na de ‘double bagle’ zaterdag in 
Heerhugowaard kreeg zondag de nog ongeslagen Yuliya Beygelzimer met tweemaal 6-3 geen kans. Tegenover de 
winst van Dolonc, die bij de tennisschool van coach Mark-Paul Burgersdijk wordt opgeleid en enkele jaren geleden als 
Vesna Manasieva bij BLTV Breda al aan haar Nederlandse competitieavontuur begon, zette Akse Media/Helderse TC 
drie Slowaakse singlezeges. Lenka Wienerova startte de competitie tegenvallend, maar had in het weekeinde de 
goede vorm weer te pakken en klopte de Hongaarse Katalin Marosi. Miloslav Mecir hielp Simone Vagnozzi van zijn 
honderd procent singlescore af. Dominik Hrbaty bleef in zijn tweede slopende driesetter van het weekeinde ditmaal 
wel overeind. Al was het tegen de Hongaar Attila Balazs na een verloren eerste bedrijf en een tiebreak in de tweede 
set wel een ‘narrow escape’. De beide dubbels, met weer een hoofdrol voor Dolonc, werden gedeeld. 
 
Wachten op het stoppen van de regen. Uiteindelijk worden de twee vrouwenenkelspelen van het duel tussen de play-
off kandidaten Yonego/Lobbelaer en ALTA Amersfoort naar de hal verplaatst. Angelique van der Meet brengt voor de 
buiten het eigen gravel spelende thuisploeg na twee sets tegen de Française Estelle Guisard het eerste punt binnen. 
Bibiane Schoofs en Richel Hogenkamp, achter de drie top-100 speelsters Michaëlla Krajicek, de in Parijs excellerende 
Arantxa Rus en eredivisieboegbeeld Kiki Bertens, de vierde en vijfde Nederlandse speelster op de wereldranglijst, 
doen er drie lange sets over. Schoofs houdt met 7-5 derde set de pikorde in stand. 
Buiten worden de banen droog gemaakt, maar nieuw hemelwater zorgt ervoor dat ook de mannenenkelspelen indoor 
worden afgewerkt. Jesse Huta Galung klopt Matwé Middelkoop in twee close sets. André van der Bijl, eigenlijk vooral 
actief in de dubbels, krijgt geen kans tegen de Duitser Holger Fischer, die voor ALTA het eerste punt verovert. Meer 
dan twaalf uur later, het inspelen meegerekend, kan hoofdscheidsrechter Martin Schouten de eindstand aan NOS 
TeleTekst doorgeven. Om 22:30 uur verschijnt de eindstand 3-3 in beeld. Guisard en Hogenkamp kloppen Van der 
Meet en haar Zeeuwse maatje Bernice van der Velden met 4-6, 6-4 en 7-6(3), al hadden de twee ALTA-vrouwen de 
partij bij een 5-2 voorsprong derde set al kunnen afmaken. De mannen, Fischer en Middelkoop, deden er precies een 
game langer over, 7-6(6), 6-7(5) en 6-2 tegen Huta Galung en Van der Bijl. 
 
Ondanks opnieuw een stunt van Kevin Griekspoor en ondanks sterk spel van de beide vrouwen, Olga Savchuk en 
Lesley Kerkhove, moet TC Zandvoort in de eredivisie vrezen voor degradatie. Na de 6-0 nederlaag zaterdag bij het 
Amersfoortse ALTA, zal het 3-3 gelijkspel zondag tegen Amstelpark onvoldoende voor handhaving blijken te zijn. 
Zowel Olga Savchuk als Lesley Kerkhove brachten hun enkelspelen tot een goed einde. De Oekraïense kopvrouw van 
TC Zandvoort was na een lastige tiebreak in de eerste set de in Nederland opgeleide Poolse Katarzyna Piter toch in 
twee sets de baas. De verschillen tussen Kerkhove en de Russische versterking bij Amstelpark, Natalia Ryzhonkova, 
waren en bleven gering. De 20-jarige Zeeuwse, inmiddels opgerukt naar plaats 350 op de wereldranglijst, bleef in de 
in beide sets benodigde tiebreaks met nipt verschil overeind. 
Kevin Griekspoor zorgde in het eerste mannenenkelspel andermaal voor een stunt. Was de 21-jarige Nieuwvennepper 
uit de stal van de coaches Suyk en Schmidt, afgelopen woensdag al verrassend de baas gebleven over de Hongaar 
Attila Balazs van landskampioen Leimonias, gisteren greep de neoprof de scalp van zijn meer gelouterde landgenoot 
Antal van der Duim. Een overwinning als beginnend Future-speler op een nationale topper, die al titels bij een aantal 
Futures op zijn naam heeft staan. En een overwinning waar qua overtuiging niets op viel af te dingen, 6-4 6-2. 

 



De figuurlijk zonnig begonnen regenachtige dag eindigde in mineur. Dat tweelingbroer Scott Griekspoor het niet zou 
redden tegen de voormalige Belgische top-100 speler Kristof Vliegen was ingecalculeerd, maar op een punt in een 
van de dubbels werd wel gerekend. Savchuk en Kerkhove bogen echter in twee sets voor hun tegenstanders in de 
single. Het ervaren tweetal Marcus Hilpert met Michel Koning was niet opgewassen tegen Van der Duim met Vliegen. 
 
Om in de race voor een plek bij de play-offs te blijven moest Popeye/Spa Zuiver met 6-0 winnen van het bezoekende 
VRIENDtweewielers/Heerhugowaard. De maximale uitslag tegen de hekkensluiter werd daadwerkelijk gerealiseerd, 
zodat de Amsterdammers nog maar een luttel punt verwijderd zijn van de vierde plaatse op de ranglijst, die na vijf 
speeldagen door Yonego/Lobbelaer wordt bezet. Net als op zaterdag tegen HLTC Leimonias leverde Bart de Gier een 
drie sets spektakel af, net als op zaterdag moest de kopman van Heerhugowaard zijn tegenstander, de Argentijn Juan 
Pablo Brzezicki de felicitaties overhandigen. Lisanne Balk bleef in de tweede set tegen Daniëlle Harmsen lang bij. 


