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HLTC Leimonias en ALTA Amersfoort bereiken eindstrijd play-offs eredivisie 
 
Den Haag – De regerend landskampioen HLTC Leimonias en het Amersfoortse ALTA hebben zich relatief 
eenvoudig voor de eindstrijd van de play-offs geplaatst. De recordhouder in landstitels uit Den Haag brak op 
eigen park Klein Zwitserland tegen de nummer vier van de ranglijst, Popeye/Spa Zuiver uit Amsterdam, bij een 
4-1 voorsprong af en gaf het vrouwendubbel cadeau. Bij het duel tussen de lijstaanvoerder in de reguliere 
competitie, Akse Media/Helderse TC en ALTA was het setgemiddelde doorslaggevend. . 
 
12:00 uur: De voorbereidingen.  
 
De beide hoofdscheidsrechters, Martin Schouten en 
Wolfgang Born, hebben de opstellingen van de vier 
teamcaptains doorgekregen. De twee officials hebben 
vervolgens de vier damesenkelspelen in de duels 
tussen Akse Media/Helderse TC en ALTA Amersfoort 
als ook tussen HLTC Leimonias en Popeye/Spa Zuiver 
naar de daarvoor aangewezen center courts van Klein 
Zwitserland verwezen. Daarna worden de scheids- en 
lijnrechters geïnformeerd. 
In de opstellingen valt vooral het hoge buitenlander-
gehalte op. De nummers 1 en 2 van de reguliere 
competitie, Akse Media/Helderse en HLTC Leimonias, 
staan in de play-offs met hun vier topinternationals. Bij 
ALTA ontbreekt Richel Hogenkamp, die het spelen van 
een Future prefereerde boven een optreden op het 
allerhoogste platform van de Nederlandse competitie. 
Naast Matwé Middelkoop staan nu de Belgische 
Kristen Flipkens, de Française Estelle Guisard en de 
Duitser Holger Fischer. Bij Popeye/Spa Zuiver is de 
situatie omgekeerd. De Argentijn Juan-Pablo Brzezicki 
speelt samen met de Haarlemse Danielle Harmsen, 
Woerdense Quirine Lemoine en – kan het Hollandser – 
Volendammer Jasper Smit. 
 
13:00 uur: De eerste resultaten.  
 
Over de afloop van de twee damessingles bij Akse 
Media/Helderse TC tegen ALTA Amersfoort valt weinig 
te voorspellen. Beide teams hebben een set. 
Weinig spanning bij de eerste twee damessingles in de 
wedstrijd tussen HLTC Leimonias en Popeye/Spa 
Zuiver. De Haagse kopvrouw Vesna Dolonc heeft geen 
erbarmen met Danielle Harmsen en boekt haar derde 
‘double bagle’ van deze competitie. Tien minuten later 
heeft Quirine Lemoine al voor de gelijkmaker gezorgd. 
,,Ik speelde goed’’, vertelt de 20-jarige Woerdense aan 
ieder die het horen wilde. ,,Ik heb volgens mij nog niet 
eerder zo goed gespeeld.’’ Een juiste constatering als 
je de taaie Hongaarse Katalin Marosi met 6-3 en 6-3 
wegzet en een indicatie dat na drie gewonnen Futures 
doorstroming naar Challengerniveau gewenst is. Nu 
alleen die zo hard benodigde wildcard nog. 

 
Quirine Lemoine pakt punt voor Popeye. Foto InterTennis.  

 
14:00 uur: ALTA Amersfoort op voorsprong.  
 
ALTA Amersfoort heeft in de halve finales van de play-
offs een lekkere voorsprong genomen. De Française 
Estelle Guisard zorgt er met de 6-2 6-1 stand tegen de 
Slowaakse Lenka Wienerova voor, dat de formatie van 
coach Tom Nijjssen bij sets en games-telling in een 
gunstige uitgangspositie komt. 
Sombere gezichten bij Akse Media/Helderse TC, want 
Yuliya Beygelzimer heeft na de nipt met 7-5 gewonnen 
tiebreak in de eerste reeks, de tweede set verloren. De 
Belgische Kirsten Flipkens is in de eredivisiecompetitie 
geabonneerd op winstpartijen na drie uur, drie sets en 
vanuit een grote achterstand. En ook de Helderse ster 
Dominik Hrbaty leverde zijn eerste set in. 
 
15:00 uur: Leimonias weer op voorsprong.  
 
Ook het derde punt in het treffen tussen Leimonias en 
Popeye/Spa Zuiver komt snel tot stand. De Hongaar 
Attila Balazs zet voor de Hagenaars Jasper Smit met 
tweemaal 6-2 aan de kant. 
De sombere gezichten bij Akse Media/Helderse TC 
blijven somber, Yuliya Beygelzimer verliest 3-6 derde. 

 



16:00 uur: Popeye/Spa Zuiver terug in de race.  
 
Hij begon de eredivisie oersterk, Juan Pablo Brzezicki. 
Een gravelbijter van de eerste orde, die zich tot een 
smaakmaker voor het hoogste competitieplatform zou 
ontwikkelen, was de voorspelling. Maar in het tweede 
competitiegedeelte viel de in Nederland ‘onbekende’ 
Argentijn minder op. Tot de play-offs. Ineens stond 
Brzezicki er weer. Met een glanzend optreden tegen 
de Italiaanse inbreng bij Leimonias, Simone Vagnozzi, 
bracht de Zuid-Amerikaan zijn ploeg, Popeye/Spa 
Zuiver terug in de race voor de finale. 
 
16:00 uur: Matwé Middelkoop zet ALTA op rozen.  
 
Zijn resultaten in de reguliere competitie waren zeker 
niet aansprekend, maar op het ‘moment suprème’, de 
play-offs, stond de ware Matwé Middelkoop weer op 
de baan. Met 6-2 6-3 zette de Bredanaar, die slechts 
éen single in de reguliere competitie tot winst wist te 
voeren, Miloslav Mecir aan de kant. En dat was die 
Slowaak die als kopman van Akse Media, Helderse TC 
maar één enkelspel (tegen Thomas Schoorel) verloor. 
Maar Middelkoop zette meer neer. Hij zette zijn team 
in de perfecte uitgangspositie voor plaatsing in de 
finale van de play-offs. ALTA Amerfoort stond na de 
drie sets nederlaag van de Duitser Holger Fischer 
tegen Dominik Hrbaty op een 3-1 voorsprong en een 
stand van 7-3 in sets. In de beide dubbels is een setje 
genoeg om de eindstrijd te halen. 
 
 

 
De nu bebaarde Matwé Middelkoop in zijn BLTV-tijd. Archiefoto.  

 
17:00 uur: ALTA Amersfoort door naar finale.  
 
Een setje in een van beide dubbelspelen was voor 
ALTA uit Amersfoort voldoende. Aan de zijde van 
David de Goede was Middelkoop opnieuw van 
doorslaggevende betekenis. Met 6-2 was het setje in 
de pocket. Ook de vrouwen pakten de eerste set, 
waarna beide dubbels niet meer werden afgespeeld. 
 
18:00 uur: HLTC Leimonias in eindstrijd. 
 
De voorsprong van HLTC Leimonias in games was al 
zo groot, dat ook als beide dubbels verloren zouden 
gaan, de plek in eindstrijd toch al gereserveerd zou 
zijn. De briljant spelende Hongaar Balazs en de weer 
degelijke Italiaan Simone Vagnozzi wonnen hun partij. 
HLTC Leimonias kan op zondag 10 juni geschiedenis 
schrijven met haar twintigste landstitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


