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Popeye/Spa Zuiver en TC Zandvoort zorgen voor sensationele ontknoping,  
Yonego/Lobbelaer grijpt naast de play-offs, Amstelpark GS/Spa degradeert 
 
Zevenbergen/Amsterdam – Waar in de voorbije jaren de slotdag van de eredivisie gekenmerkt werd door 
plichtmatige salonremises, leverde de zevende en laatste speeldag van de jaargang 2012 een sensationele 
ontknoping op. Dinsdag werd al duidelijk dat de Nederlandse toppers bij Yonego/Lobbelaer het erg moeilijk 
zouden krijgen zich voor de play-offs – zaterdag 9 en zondag 10 juni bij HLTC Leimonias – te gaan plaatsen. 
 
De formatie uit Zevenbergen boog die dag met ruime cijfers voor TC Zandvoort, dat de kansen op behoud van 
haar plek in de eredivisie met sprongen zag stijgen. Amstelpark GS/Spa moest op de slotdag bij voorkeur met 
6-0 winnen van hekkensluiter VRIENDtweewielers/Heerhugowaard. Een te lastige hobbel voor de ploeg uit 
Amsterdam, die bij een 2-2 tussenstand het afdalen niet meer kon ontlopen en een 4-2 nederlaag liet noteren. 
 
Bij Popeye/Spa Zuiver tegen TC Zandvoort was inmiddels een 3-2 stand bereikt. Met de twee punten in de zak 
waren de kustbewoners veilig. De Amsterdammers kregen de benodigde 4-2 winst in de schoot geworpen. De 
HLTC Leimonias spaarde haar toppers, maar Yonego/Lobbelaer kwam niet verder dan een 4-2 overwinning, 
een punt te weinig om zich voor het slotakkoord te plaatsen. De nummers 1 en 3, Akse Media/Helderse TC en 
ALTA Amersfoort sloten ook met een 4-2 eindstand af. De ploeg uit Den Helder bleef als enige ongeslagen.. 
 
12:00 uur: de gespannen start  
 
Hoewel de uitgangssituatie om de play-offs alsnog te 
halen voor Yonego/Lobbelaer niet florissant is, komt de 
club uit Zevenbergen haar belofte na er ook op de 
laatste speeldag een Brabants feestje van te maken. 
Een maximale opkomst bij de speciale VIP-ontvangst, 
mooie, maar voorzichtige woorden vanuit de leiding 
van de tennisclub, lovende woorden van de wethouder 
gevolgd door een smakelijke lunch. Op organisatorisch 
vlak is de eerste overwinning geboekt. Nu moeten Kiki 
Bertens, Bibiane Schoofs, Angelique van der Meet, 
Bernice van der Velden, Jesse Huta Galung, captain 
Andre van der Bijl en Arko Zoutendijk op de speciaal 
gebouwde fraaie center courts voldoende zeges gaan 
binnenhalen om het slotakkoord bij HLTC Leimonias, 
de tegenstander van vandaag, te bereiken. 
In Amsterdam heerst een andere spanning. Bereikt 
Popeye/Spa Zuiver toch de play-offs? Gaat Amstelpark 
GS/Spa zich via een grote zege op de hekkensluiter 
VRIENDtweewielers/Heerhugowaard alsnog in de 
hoogste competitieklasse van Nederland handhaven? 
Gaat TC Zandvoort tegen Popeye/Spa Zuiver genoeg 
punten binnenslepen om de voorsprong op de pupillen 
van de Amstelpark Tennis Academy intact te houden? 
En daarmee Yonego/Lobbelaer alsnog over de streep 
te trekken? En doet Heerhugowaard haar plicht? 
 
13:00 uur: geen ‘vreemde’ opstellingen  
 
De opstellingen bij de vier wedstrijden in de eredivisie 
op NOS-pagina 657 vertonen geen ‘vreemde’ namen. 
De spanning wordt er niet minder om. 

14:00 uur: deceptie bij Lobbelaer en Zandvoort  
 
Na de snelle singlezege van Angelique van der Meet 
op Eva Wacanno – Leimonias gaf kopvrouw Vesna 
Dolonc in verband met de play-offs een rustdag – kan 
Bibiane Schoofs in beide tiebreaks niet doordrukken. 
Yonego/Lobbelaer verspeelt een kostbaar punt. 
Teleurstelling ook bij TC  Zandvoort. ,,Collega Hans 
Schmidt trekt Olga Savchuk er doorheen’’, vertelt 
coach Dick Suyk. ,,In mijn partij werkt Lesley Kerkhove 
een 5-1 achterstand tegen Quirine Lemoine weg, komt 
6-5 voor en krijgt op eigen service twee matchpoints. 
Ze kan ze niet verzilveren en verliest de tiebreak met 
liefst 7-0. Anders waren we al gehandhaafd.’’ 
Bij het duel tussen Akse Media/Helderse TC en ALTA 
Amersfoort gaat het scoreverloop gelijk op. Yuliya 
Beygelzimer brengt haar ‘record’ op 6 uit 7. Kirsten 
Flipkens behoudt voor ALTA haar 100 procent. 
 
15:00 uur: stuntwerk bij Heerhugowaard 
 

 
Karen Nijssen. Foto: InterTennis. 

 



De eerste uitslagen van het treffen tussen Amstelpark 
GS/Spa versus VRIENDtweewielers/Heerhugowaard 
verschijnen op de TeleTekst-pagina 657 en leiden tot 
grote oproering. De twee Noord-Hollandse vrouwen 
zorgen in het hol van de leeuw voor raszuivere stunts. 
Karen Nijssen verslaat in drie sets de Wit-Russische 
nummer 100 van de wereld, Anastasiya Yakimova, en 
Lisanne Balk wil ook in drie reeksen niet achterblijven 
tegen de nummer 239, de Litouwse Lina Stanciute. 
 

 
Lisanne Balk. Foto: InterTennis. 

 
De glimlach is niet van de gezichten bij TC Zandvoort 
af te branden. Bij Yonego/Lobbelaer wordt zorgelijk 
gekeken, Popeye/Spa Zuiver lijkt in de race om de 
vierde plek bij de play-offs in het voordeel. 
 
16:00 uur: Zorgen bij Yonego/Lobbelaer  
 
Arko Zoutendijk doet wat er van hem verwacht wordt. 
De tennisleraar wint in straight sets van landgenoot 
Bart Brons, die de honneurs waarneemt voor Simone 
Vagnozzi. De Italiaanse kopman van Leimonias moet 
tezelfdertijd bij de ATP-Challenger in Caltinasetti aan 
Thomas Schoorel revanche toestaan voor de in de 
reguliere competitie geleden nederlaag. 
Jesse Huta Galung stuit op een bijzonder sterke Attila 
Balazs en verliest met tweemaal 6-4. De Hongaar, die 
de eredivisie 2012 begon met een nederlaag tegen de 
sterk opkomende Kevin Griekspoor van TC Zandvoort, 
lijkt precies op tijd voor de play-offs. De plaatsing voor 
de play-offs raakt voor Yonego/Lobbelaer steeds meer 
uit het zicht. 
 
17:00 uur: Dramatische taferelen bij Amstelpark  
 
Waar het duel tussen Akse Media/Helderse TC en 
ALTA Amersfoort gladjes blijft verlopen, vindt op het 
Amstelpark een drama plaats. Met een gedeelde score 
in de mannenenkelspelen – Miloslav Mecir verhoogt 
tegen Matwé Middelkoop zijn score naar 6 uit 7, de 
Duitse knokker Holger Fischer klopt Wesley Koolhof – 
zijn de team uit de kop van Noord Holland en uit de 
Keistad beide voor de play-off geplaatst. Zandvoort 
krijgt echter een tweede deceptie te verwerken. 
 

Kevin Griekspoor, met zeges op Bart de Gier en Attila 
Balazs toch al de stuntman bij de kustclub, stort bij een 
5-3 stand in de derde set tegen Juan-Pablo Brzezicki 
schreeuwend ter aarde. Een deel van het publiek weet 
niet beter of TC Zandvoort heeft het tweede punt en 
dus het verblijf in de eredivisie verlengd. De sms’jes 
worden voorbarig al rondgestuurd. 
Hoofdscheidsrechter Martin Schouten weet beter. De 
21-jarige Nieuw-Venneper is geveld door kramp en zal 
moeten worden opgelapt. En dat is alleen mogelijk in 
de gamewissel. En dus krijgt Griekspoor een strafpunt 
en vervolgens een strafgame tegen. De behandeling 
mag niet baten, na de winst van de nog ongeslagen 
Jasper Smit op Michel Koning gaat ook het tweede 
singlepunt mannen naar Popeye/Spa Zuiver. 
Het vrouwendubbel wordt door de ook in Amsterdam 
aangekomen regen bij een 6-0 en 2-0 stand gestaakt. 
TC Zandvoort moet op haar behoud wachten. 
Bij Amstelpark GS/Spa tegen VRIENDtweewielers, 
waar hoofdscheidsrechter Cees van Hasselt de leiding 
heeft, is de tussenstand 2-2. Antal van der Duim heeft 
de eerste set aan Bart de Gier in de tiebreak verloren, 
maar herstelt zich. De Belg Kristof Vliegen heeft geen 
moeite met Jake Mak en blijft ongeslagen.  
 
18:00 uur: Regen ook in Den Helder  
 
De regen trekt van zuid naar noord. Bij het begin van 
de avond arriveert het hemelwater in Den Helder. De 
beslissingen zijn al gevallen. Hoofdscheidsrechter Eric 
Savalle vermeldt dat Akse Media/Helderse TC beide 
dubbels wint en de eredivisie als nummer 1 eindigt.. 
 
19:00 uur: TC Zandvoort verovert benodigd punt 
 
Na de regenpauze verovert TC Zandvoort snel het nog 
benodigde resterende punt om zich ook in 2013 een 
eredivisionist te mogen noemen. Lesley Kerkhove en 
Olga Savchuk racen vanuit een 6-0 2-0 voorsprong 
tegen Daniëlle Harmsen en Quirine Lemoine door naar 
6-0 6-2 winst. Het mannendubbel met de geblesseerde 
Michel Koning wordt niet meer gespeeld. 
Bij Amstelpark GS/Spa is de teleurstelling groot. De 
motivatie is compleet weg en beide dubbels worden 
aan VRIENDtweewielers/Heerhugowaard snel cadeau 
gegeven. Daarmee boeken de met de Amsterdammers 
gedegradeerde Noord-Hollanders op de valreep toch 
nog een competitieoverwinning. 
 
20:00 uur: Ali B. bij Lobbelaer het hoogtepunt 
 
Met het fraai aangeklede speciale center court scoorde 
Yonego/Lobbelaer een punt. Op de gravelbaan werden 
echter net te weinig punten binnengehaald. Het feestje 
werd er amper door verstoord, want ook entertainer Ali 
B. scoorde op de slotdag een punt. Zijn optreden werd 
zelfs een hoogtepunt. Leimonias was bekend met de 
uitslagen in het land en hield het bij beide dubbels voor 
gezien. Yonego/Lobbelaer, een graag geziene gast bij 
de play-offs, had er niets aan, maar had nog een punt: 
Kiki Bertens blijft waarschijnlijk ook in 2013. 

 


