
 

 
 

Eredivisie gemengd: play-offs finale 
 
Lobbelaer, de formatie uit Zevenbergen, wint met 3-1 de landstitel van 

Amstelpark GS uit Amsterdam.  
 

Yonego/Lobbelaer maakt favorietenrol geheel 

waar   
 
Den Haag, Klein Zwitserland – zondag 9 juni 2013  
 
12:00 uur: Bibiane Schoofs en de Poolse Sandra Zaniewska betreden het 
centercourt op het park Klein Zwitserland van de 125 jaar bestaande Haagsche 
Lawn Tennis Club Leimonias/BDO. Op de parallelbaan beginnen Angelique van der 
Meet en Daniëlle Harmsen voor een overwegend West-Brabants publiek aan de 
eerste games van de finale van de play-offs eredivisie. 
 
13:10 uur: Yonego/Lobbelaer heeft een grote stap richting het landskampioenschap 
gezet. Zowel Bibiane Schoofs als Angelique van der Meet zetten hun opponentes 
in twee sets aan de kant. Schoofs, de nummer 269 van de wereld, was de maar 
matig geïnspireerde Poolse Zaniewska, die 17 plekken hoger genoteerd staat, met 
6-4 6-3 de baas. Van der Meet, de nummer 274 van de wereld, was qua ranking en 
ook in de praktijk sterker dan Daniëlle Harmsen (WTA 549), 6-2 6-4. 
 
13:20 uur: De Nederlandse top 100-spelers, Igor Sijsling, Robin Haase en Thiemo 
de Bakker ontbreken bij de play-offs vanwege hun internationale toernooien elders 
in de wereld. Het erop volgende kwartet, Jesse Huta Galung (ATP 169), Matwé 
Middelkoop (258), Boy Westerhof (230) en Thomas Schoorel (94, juli 2011), gaf het 
slotakkoord van de eredivisie een geweldige affiche. Yonego/Lobbelaer heeft aan 
een gewonnen tweesetter en een winst van een set in de parallelpartij genoeg voor 
de titel. 
 
14:00 uur: Huta Galung wint met dominant spel de eerste reeks tegen Westerhof, 
6-2. Kiki Bertens, die vanwege de Duitse Bundesliga bij Yonego/Lobbelaer afwezig 
is, meldt dat ze met haar team Watt Bocholt kampioen is geworden. Een tweede 
titel op één dag zou voor het boegbeeld van het Nederlandse damestennis een 
nieuw unicum zijn. 
 
14:30 uur: Schoorel, na zijn elleboogoperatie en revalidatie afgezakt naar ATP-plek 
384, ontbeert nog teveel wedstrijdritme en moet Middelkoop met 6-3 laten 
voorgaan. Huta Galung weet Westerhof in de tweede set niet te breken. De 
tiebreak is met 7-2 voor de Drent die van Meppel overstapte naar Amstelpark GS. 
 
15:00 uur: Middelkoop mag op 5-4 in de tweede reeks voor de partij en de landstitel 
serveren. De Bredanaar heeft zijn zenuwen onder controle en produceert een 
opslag die Schoorel buiten de lijnen slaat. De tribunes, goeddeels gevuld met fans 
van Yonego/Lobbelaer, ontploffen. Huta Galung sprint op zijn teamgenoot af en 
omhelst hem. De strijd tegen Westerhof wordt niet meer voortgezet. 
 



 

15:30 uur: KNLTB-bondsbestuurslid Marja Bongers overhandigt na het 
openingswoord van Ton Rietveld de historische wisselbeker (1915) aan kampioen 
Yonego/Lobbelaer. De eerste titel voor de West-Brabanders en de verdiende kroon 
op vier jaar harde en doelgerichte arbeid onder leiding van teammanager Marc 
Adan.  
 
Het winnende team draagt na de uitreiking van de beker het kampioenschap op 
aan de afgelopen week op 53-jarige leeftijd jong overleden penningmeester van de 
Stichting Toptennis Zevenbergen Fred Zwaans. 
 
President Willem de Vries van het jubilerende HLTC Leimonias reikt aansluitend 
aan de ceremonie jubileumboeken over 125 jaar Leimonias uit aan de twee teams 
in de finale, landskampioen Yonego/Lobbelaer en runner-up Amstelpark GS. 

 
Uitslagen finale – zondag 9 juni 2013. 
 

Yonego/Lobbelaer   – Amstelpark GS   3-1, sets 7-1 
Bibiane Schoofs    – Sandra Zaniewska (Pol)   6-4 6-3 
Angelique van der Meet   – Daniëlle Harmsen   6-2 6-4 
Jesse Huta Galung   – Boy Westerhof    6-2 6-7(2) 4-4 opg. 
Y/L 
Matwé Middelkoop   – Thomas Schoorel   6-3 6-4 
Bibiane Schoofs/Bernice vd Velde  – Harmsen/Zaniewska   niet gespeeld* 
André van der Bijl/Arko Zoutendijk  – Antal vd Duim/Westerhof  niet gespeeld* 

 
*Lobbelaer heeft gewonnen op het aantal gewonnen sets. Daardoor hoefden de laatste twee 
partijen niet meer te worden gespeeld.  


