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Play-Offs finale – 10 juni 
 

Tekst: Peter Klein 
 
 

Eindstrijd play-offs op het Haagse Klein Zwitserland al na een uurtje beslist 
 

HLTC Leimonias schrijft geschiedenis met haar 20ste landskampioenschap  

 
Den Haag – Niet eerder in de bijna 100-jarige historie van de tenniscompetitie veroverde een Nederlandse topclub 
een 20ste landskampioenschap. Niet eerder ook kreeg de Haagse recordhouder HLTC Leimonias die landstitel zo 
eenvoudig in de schoot geworpen. Finaletegenstander ALTA uit Amersfoort miste zondag vanwege internationale 
wedstrijdverplichtingen haar drie topspeelsters Richel Hogenkamp, de Belgische Kirsten Flipkens en de Française 
Estelle Guisard, en startte de eindstrijd met het opgeven van twee punten, een damesenkelspel en het dubbelspel. 
Ondanks de snelle beslissing kreeg het publiek op Klein Zwitserland nog een volledige wedstrijd voorgeschoteld. 
 
 
12:00 uur: De opstellingen.  
 
Onrust bij de ploeguitwisseling onder de leiding van 
hoofdscheidsrechter Martin Schouten. Leimonias 
beschikt over hetzelfde kwartet spelers als tijdens de 
halve finale zaterdag tegen Popeye/Spa Zuiver. ALTA, 
dat bij de beste vier verrassend had afgerekend met 
Akse Media/Helderse TC, kan maar één speelster 
opstellen, Ghislaine van Baal. 
,,ALTA als debutant in de finale. Dat hadden we vooraf 
nooit kunnen bedenken’’, kon de Amersfoortse coach 
Tom Nijssen, tweevoudig mixed Grand Slam-winnaar 
met Manon Bollegraf, als het enige excuus aanvoeren 
voor de snelste play-off finale ooit. ,,Wij hadden Igor 
Sijsling voor de eredivisie vastgelegd. Maar toen die 
vanwege zijn internationale toernooiprogramma moest 
afhaken, zijn we voor handhaven gegaan.’’ 
,,In de competitie ging het royaal boven verwachting’’, 
vervolgt Nijssen. ,,We haalden als ALTA voor het eerst 
in ons ruim 90-jarige bestaan de play-offs. Pas daarna 
kwamen we erachter dat onze drie speelsters op de 
finalezondag niet beschikbaar waren.’’ 
ALTA startte de eindstrijd van de play-offs met opgave 
van het tweede damesenkelspel en het dubbelspel. 
 
13:00 uur: Damesenkelspel.  
 
Geen twee maar één vrouwensingle op het 2-baans 
center court van Klein Zwitserland. Op papier een eitje 
voor Vesna Dolonc, die in de eredivisie editie 2012 al 
drie partijen met tweemaal 6-0 op haar naam zette en 
alleen in de openingswedstrijd tegen ALTA na een 6-2 
en 3-1 voorsprong door gebrek aan wedstrijdritme haar 
enige single van Richel Hogenkamp verloor. 
,,In potentie is Vesna een mondiale top-50 speelster’’, 
zegt haar manager Bruno Vandenbroucke die vanuit 
Parijs naar de play-offs overkwam en daarvoor het 
Grand Slam op Roland Garros links liet liggen. ,,Ze 
heeft een nare virusinfectie gehad en is daardoor haar 
hoogste ranking van 84 kwijt geraakt. Ze woont en 
traint in Nederland bij Mark-Paul Burgersdijk om terug 
te komen. De eredivisie is voor haar ook training.’’ 
 

 
Vesna Dolonc en Attila Balazs willen na het beslissende punt 
meteen even de wisselbeker showen. Foto: InterTennis. 

 
Over dat eitje voor Dolonc denkt Ghislaine van Baal 
totaal anders. Fris en onbevangen geeft de 19-jarige 
Almelose haar Russisch/Servische opponente prima 
partij. ,,Dit zijn de meest lastige partijen’’, mompelt 
Vandenbroucke. ,,Vesna heeft alles te verliezen en 
haar tegenstandster niet.’’ 
,,Dit was een kans voor mij’’, vertelt Van Baal na afloop 
met een gulle lach op haar gezicht. ,,Dit jaar speelde ik 
in het tweede team in de eerste klasse en stond ik ook 
reserve voor de eredivisie. Mijn doel was minstens een 
keer in de eredivisie te spelen. Die kans heb ik gepakt. 
Die partij hier speel ik veel liever dan in Meppel in de 
kwalificaties voor een Future te spelen. Hier speel je 
voor je club en voor publiek. Hier kon ik veel van leren. 
Ik heb heerlijk getennist en een goede score geboekt. 
Die lach komt voorlopig niet van mijn gezicht.’’ 
 
Met de 6-3, 6-2 uitslag is om tien over één ‘s middags 
de strijd om de landstitel min of meer beslist. Want dat 
de mannen van ALTA in de overige drie partijen niet 
meer dan vier games gaan verliezen, gelooft niemand. 
De aanwezige pers doet alvast de interviewtjes met de 
vrijwel zekere winnaars, de foto’s worden geschoten, 
waarna de mannen om het publiek te dienen singles 
en dubbel spelen alsof de titel nog vacant is. 

 



14:00 uur: Publiek op haar wenken bediend.  
 
De zes nog benodigde games worden door de mannen 
van Leimonias in recordtijd binnengetikt. Even wordt 
de strijd onderbroken voor de kampioensknuffel, en 
verder gaat het. Geen plichtmatige demonstratie, maar 
gewoon een tweestrijd van man tegen man. Simone 
Vagnozzi en Attila Balazs pakken voor de Hagenaars 
beiden de eerste set tegen Matwé Middelkoop en 
Holger Fischer. 
 
15:00 uur: Mannenenkelspel 2.  
 
In de tweede reeks gaat het iets moeizamer, maar de 
Hongaar Balazs pakt tegen de Duitser Fischer alweer 
het vierde punt voor Leimonias. De Italiaan Vagnozzi 
moet de tweede set aan de sterk spelende Middelkoop 
afstaan. 
 
16:00 uur: Mannenenkelspel-1.  
 
Ook Matwé Middelkoop kan niet voor het eerste puntje 
voor ALTA zorgen. De Bredanaar, die van 24 juni tot 
en met 1 juli samen met Thiemo de Bakker deelneemt 
aan de BredaFuture in zijn woonplaats, buigt in de 
beslissende set voor Simone Vagnozzi. 
 
17:00 uur: ALTA wint het mannendubbel.  
 
Op Roland Garros wordt de finale tussen Rafael Nadal 
en Novak Djokovic aan het begin van de vierde reeks 
vanwege de regen gestaakt. In de Hofstad schijnt voor 
de twintigvoudig landskampioen Leimonias allang de 
zon en in het afsluitende mannendubbel toch ook weer 
voor ALTA uit de Keistad. Op Klein Zwitserland zijn 
David de Goede en Middelkoop in twee sets de baas 
over Balazs en Vagnozzi. Het Nederlandse duo redt er 
in de play-off finale de eer van ALTA mee. Kort erna 
kunnen de huldigingen beginnen. 
 

 
Marja Bongers, secretaris van het bondsbestuur van de KNLTB 
hangt de nog steeds een heel gulle lach dragende Ghislaine van 
Baal de medaille om behorend bij de tweede prijs voor ALTA. 

 

,,De vreugde overheerst’’, sprak Leimonias-president 
Willem de Vries kort voor de huldiging. ,, De vierde titel 
op rij en de twintigste in totaal is bijzonder. Maar op 
deze manier wil je een record natuurlijk niet vestigen. 
Volgend jaar bestaat de HLTC Leimonias 125 jaar. Als 
landskampioen mogen we en hopen we ook in ons 
lustrumjaar de play-offs opnieuw te organiseren.’’ 
 

 
HLTC Leimonias is voor het vierde jaar op rij en voor de 
twintigste keer in totaal landskampioen. De Haagse club vestigt 
daarmee een nieuw record. Het team van 2012 bestaat uit, 
hurkend v.l.n.r. Attila Balazs, Simone Vagnozzi, Eva Wacanno, 
Bart Brons. Staand v.l.n.r. Vesna Dolonc, Katalin Marosi, fysio 
Niek Fleury en de coaches Mark-Paul Burgersdijk en Tim 
Rompa. 

 
Na lovende woorden door de nieuwe voorzitter van de 
afdeling competitie van de KNLTB, Ton Rietveld, aan 
de in het gelid staande ballenjongens en –meisjes, de 
even strak opgestelde scheids- en lijnrechters en aan 
Annita en Eddy Knol en hun crew voor de verzorging 
van de inwendige mens, herhaalt De Vries zijn quote 
ook tijdens de huldiging. En sluit af met lof voor ALTA, 
dat als debutant toch maar de finale van de play-offs 
haalde, lof uiteraard voor zijn eigen kampioensploeg 
en lof voor de organisator van de play-offs vanuit zijn 
club, de man met meerder functies Fan Jacobus. 
 
In 2013 wacht weer een nieuwe editie van de hoogste 
competitieklasse van Nederland, die al vanaf 1915 
wordt verspeeld. Het record van Leimonias zal niet 
worden bedreigd. Popeye/Spa Zuiver, dat met veertien 
titels derde staat in het klassement, zal ook weer van 
de partij zijn. Of keert Yonego/Lobbelaer, dat op 
onderling resultaat tegen Popeye het slotakkoord 
miste, met haar Nederlandse toppers terug? 
De kampioenen in de hoofdklasse, BSpaas/Meppel en 
het Scheveningse Metselaars, nemen de plekken in 
van het tweetal degradanten Amstelpark GS/Spa en 
VRIENDtweewielers/Heerhugowaard. 
 

 


