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TC Zandvoort zet met 5-1 winst op Yonego/Lobbelaer klassement op z’n kop 
 
Zandvoort/Amersfoort – Met de onverwachte, verrassende 5-1 winst van TC Zandvoort op Yonego/Lobbelaer 
is het klassement van de eredivisie na de zesde speeldag volledig op zijn kop gezet. De kustbewoners liepen 
drie punten weg van mededegradatiekandidaat Amstelpark GS/Spa, dat met 4-2 bij ALTA Amersfoort verloor, 
maar zijn nog lang niet in veiligheid omdat de rivalen uit Amsterdam de laatste speeldag, donderdag, tegen de 
nog bijna puntloze hekkensluiter VRIENDtweewielers/Heerhugowaard moeten spelen. Lijstaanvoerder Akse 
Media/Helderse TC stond in elk geval geen enkel punt af aan hun provinciegenoot uit Noord Holland. Voor 
Yonego/Lobbelaer betekent het verlies bij Zandvoort een spannende slotdag in Zevenbergen tegen de HLTC 
Leimonias om zich alsnog voor de play-offs te plaatsen. De Hagenaars waren Lobbelaers rivaal voor een plek 
in de play-offs, Popeye/Spa Zuiver, met 4-2 de baas.  
 
TC Zandvoort – Yonego/Lobbelaer, 5-1  
 
Met de rug tegen de muur waar het de degradatie uit 
de eredivisie betrof toonde TC Zandvoort op de zesde 
speeldag veel karakter. De teamgeest in de formatie 
van de beide coaches Dick Suyk en Hans Schmidt 
werd beloond met een klinkende zege op het sterker 
ingeschaalde Yonego/Lobbelaer. 
 
Was Kevin Griekspoor op de eerste speeldag tegen de 
ervaren Bart de Gier, op de derde speeldag tegen de 
Hongaar Attila Balazs en afgelopen zondag nog tegen 
Antal van der Duim de stevig stuntende kopman bij de 
kustbewoners, in het belangrijke duel met de play-off 
kandidaat Lobbelaer namen zijn teamgenoten zijn rol 
over. Kort voor zijn enkelspel tegen zijn voormalige 
streekgenoot uit Hillegom, Jesse Huta Galung, werd 
de 21-jarige Nieuw-Venneper ziek en moest hij bij een 
4-1 achterstand in de eerste set opgeven. 
 

 
Lesley Kerkhove pakte voor Zandvoort een belangrijk punt. 
Foto InterTennis. 

 
Lesley Kerkhove bleef in het altijd beladen Zeeuwse 
onderonsje tegen Angelique van der Meet met 3-6 en 
tweemaal 7-5 aan de goede kant van de score. 

De Oekraïense Olga Savchuk, die gaandeweg de 
competitie steeds beter in vorm geraakte, had de 
kustbewoners tegen de licht geblesseerde Bibiane 
Schoofs op een 1-0 voorsprong gezet. Marcus Hilpert 
vond na setverlies en een achterstand in het tweede 
bedrijf de speelwijze om zijn trainingsmaatje Arko 
Zoutendijk toch zijn wil op te leggen. 
Kon Zandvoort een 3-1 voorsprong zondag tegen de 
naaste concurrent Amstelpark niet verzilveren, tegen 
Yonego/Lobbelaer ging het team wel door. Kerkhove 
en Savchuk stonden 6-0 en 2-0 achter, waarop de 
coaches Suyk en Schmidt een nieuw tactisch strijdplan 
met twee speelsters op de achterlijn adviseerden. Het 
plan werkte wonderwel, want het vierde punt werd 
binnengehaald. Het mannendubbel van Hilpert met 
Scott Griekspoor had in de tiebreak van de derde set 
de sterkste zenuwen. ,,Lobbelaer heeft in een aantal 
partijen dure punten laten liggen’’, blikte Eric Savalle, 
de hoofdscheidsrechter in Zandvoort, terug. 
 
HLTC Leimonias – Popeye/Spa Zuiver, 4-2  
 
Vesna Dolonc speelde bij Leimonias weer erg sterk. 
De Russische, die bij de tennisschool van Mark-Paul 
Burgersdijk voor het ‘grote tenniswerk’ wordt opgeleid, 
overklaste Danielle Harmsen. Katalin Marosi verloor de 
eerste set tegen Quirine Lemoine via de tiebreak. De 
Hongaarse knokte zich in het tweede en derde bedrijf 
terug naar het tweede punt voor de Hagenaars. 
Na de snelle winst van de Hongaar Attila Balazs op de 
Argentijn Juan-Pablo Brzezicki en daarmee de 3-0 
voor Leimonias leek Bart Brons voor een stunt te gaan 
zorgen. De speler, die zich met team 2 ternauwernood 
in de hoofdklasse handhaafde, pakte tegen Jasper 
Smit met goed spel de eerste reeks. In het vervolg liet 
de Volendammer zien, waarom hij al vier jaar op rij de 
nationaal enkelspelkampioen is. 
Smit vertolkte ook een hoofdrol in het mannendubbel 
met Brzezicki, zodat Popeye/Spa Zuiver de schade tot 
een 4-2 nederlaag beperkt hield en de Amsterdamse 
formatie ten koste van Yonego/Lobbelaer op onderling 
resultaat naar de vierde plaats op de ranglijst oprukte, 
een plek die deelname aan de play-offs inhoudt. 

 



VRIENDtweewielers/Hhw. – Akse Media/HTC, 0-6  
 
De ene nederlaag is de andere niet. Achter het 6-0 
verlies van VRIENDtweewielers/ Heerhugowaard 
tegen Akse Media/Helderse TC zou een pak slaag 
schuil kunnen gaan. 
Karen Nijssen echter snoepte in haar enkelspel de 
internationaal gelouterde Yuliya Beygelzimer met 7-5 
zowaar de tweede set af. 
Coach Remco Pondman nam in de dubbel de plaats in 
van de licht geblesseerde Jake Mak. De voormalig 
veelvoudig nationaal jeugdkampioen liet naast Bart de 
Gier zien het tennissen nog lang niet verleerd te zijn. 
De beloning, partijwinst, bleef echter uit, Voormalig 
wereldtopper Dominik Hrbaty, gekoppeld aan Miliaan 
Niesten greep met 6-4 derde set de winst. 
 
ALTA Amersfoort – Amstelpark GS/Spa, 4-2  
 
Het Amersfoortse ALTA is na de 4-2 overwinning op 
Amstelpark GS/Spa vrijwel zeker van een plaatsje in 
de play-offs, die zaterdag 9 en zondag 10 juni op het 
Haagse park Klein Zwitserland van regerend 19-voudig 
landskampioen Leimonias worden gespeeld. 
 
,,Op één partij na heb ik deze competitie steeds goed 
gespeeld’’, vertelde Richel Hogenkamp na haar mooie, 
duidelijke 6-2 en 6-1 zege op de Russische Anastasia 
Yakimova. De Doetinchemse evenaarde vorige week 
haar hoogste ranking van 211 van de wereld en heeft 
daarmee haar comeback na een blessureperiode 
waardig afgesloten. 
Kirsten Flipkens zorgde voor het tweede singlepunt. 
De Belgische, die na een lange blessure ook op de 
goede terugweg is, deed dat tegen de Litouwse Lina 
Stanciute op de haar bijna vertrouwde manier. De 
eerste set dik verliezen, in de tweede set terugkomen 
en maar nipt winnen en in de derde set toeslaan. De 
Zuiderbuur is deze competitie nog ongeslagen 
 

In de mannensingles ook twee driesetters, die beide 
door Amstelpark GS/Spa werden gewonnen. Antal van 
der Duim verloor de eerste set van Matwé Middelkoop, 
maar bereikte in de volgende twee reeksen het van 
hem wel bekende, maar deze competitie nog niet 
eerder vertoonde niveau. De Fries die met behulp van 
een sportpsycholoog zijn loopbaan een nieuwe impuls 
wil geven, kwam verder niet meer in de problemen. 
De Belg Kristof Vliegen had deze eredivisie nog geen 
set verloren, maar gaf tegen de fanatiek knokkende 
Duitser Holger Fischer dan toch af. In de derde set 
zorgde de gestopte voormalige mondiale top-100 
speler voor het tweede punt van de Amsterdammers. 
 

 
Kristof Vliegen. 

 
De beide dubbels gingen na heel veel strijd weer naar 
ALTA. Hogenkamp en de Française Estelle Guisard 
wonnen na twee close sets van de Poolse Katarzyna 
Piter en de nog jonge Russische Natalia Ryzhonkova. 
Middelkoop en David de Goede hadden drie sets nodig 
voor Van der Duim en Vliegen. 
 

 


