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Lobbelaer kandidaat titelprolongatie in eigen stadion   

 
Jesse Huta Galung ontpopt zich tot trekpaard in strijd om landskampioenschap 
 
Vrijdag 6 juni 2014, Amersfoort – Tennisclub De Lobbelaer uit Zevenbergen 
geldt als de meest belangrijke kandidaat voor het landskampioenschap in de 
eredivisie gemengd 2014. De Brabantse titelhouder heeft op het eigen tot 
tennisstadion omgebouwde gravelpark niet alleen thuisvoordeel maar kan dit 
jaar ook volop beschikken over haar ‘trekpaard’ Jesse Huta Galung die in de 
reguliere reeks van zeven eredivisieduels in zijn enkelspel ongeklopt bleef. De 
Lobbelaer treedt zaterdag in de kruisfinales op het center court aan tegen het 
Amersfoortse Egeria/ALTA. De HLTC Leimonias staat zaterdag op het speciaal 
aangelegde tweede center court tegenover TC Zandvoort. De Hagenaars, met 
20 landstitels recordhouder, worden zondag tenminste in de finale verwacht. 
 
Niet alleen op de schouders van Huta Galung rust de moeilijke taak zijn club opnieuw naar de 
begeerde landstitel te loodsen. Bij De Lobbelaer leeft de vurige wens ook in 2015 de play-offs 
te kunnen organiseren. ,,De tenniscompetitie van de KNLTB bestaat dan 100 jaar’’, vertelt de 
Zevenbergse projectleider John van de Rijt. ,,En wij vieren ons 60-jarig jubileum. Dan willen 
wij er nog een grootser feest van maken.’’ Ook Angelique van der Meet en Bibiane Schoofs 
zullen aan de bak moeten om de doelstelling voor 2015 van De Lobbelaer te realiseren. De 
23-jarige Zeeuwse sloot de reguliere competitie af met een klinkende zege op die andere 
Nederlandse topper, Richel Hogenkamp. Schoofs slikte in de competitie slechts een enkele 
singlenederlaag maar was in haar andere optredens superieur. Matwé Middelkoop startte de 
competitie stroef, maar lijkt op tijd in vorm om net als vorig jaar het verschil te kunnen maken. 
Van de Rijt geeft zijn team nog een strijdkreet mee: ,,Zevenbergen zal weten dat de eredivisie 
is geweest, en de eredivisie zal weten dat Zevenbergen is geweest.’’ 
Bij Egeria/ALTA ontwikkelde Alban Meuffels zich tot een echte kopman van de ploeg uit de 
Keistad. De altijd met veel passie spelende jongeling uit het Gelderse Varik bedreigde in de 
reguliere competitie als enige eredivisieboegbeeld Huta Galung. Bij de play-offs is de strijd 
niet bij voorbaat beslist. Egeria/ALTA beschikt naast Meuffels over uitstekende spelers op de 
tweede enkelspelen. In de reguliere ontmoeting bezorgde de Amerikaanse Bernarda Pera 
aan Schoofs haar enige nederlaag. Nick van der Meer, die in zijn zes singles ongeslagen 
bleef, klopte toen Middelkoop. De Poolse Sandra Zaniewska en dubbelspecialist David de 
Goede sloegen eveneens de nodige puntjes bij elkaar. ,,Als ALTA willen we de wedstrijdclub 
van de regio zijn’’ zegt voorzitter Arjanne Creemers strijdlustig. ,,In die rol groeien we steeds 
meer. De play-offs waren dit jaar ons doel. Maar waarom geen landskampioen. We hebben 
het park en de publieke belangstelling om de play-offs te kunnen organiseren.’’ 
  
Lijkt de halve finale tussen De Lobbelaer en Egeria/ALTA op voorhand al spektakel op te 
leveren, ook het duel tussen de HLTC Leimonias en TC Zandvoort is niet bij voorbaat 
gelopen. In de reguliere ontmoeting op de eerste speeldag eindigde het treffen in een 3-3 
gelijkspel en had de Haagse recordhouder in landstitels (20) alleen twee sets meer. Bij 
Leimonias zijn vooral de nummer 2 enkelspelers een vaste waarde. Quirine Lemoine 
behaalde een ongeslagen status in haar zes singles, de Italiaan Simone Vagnozzi boog 
alleen voor de die zondag excellerende Van Horne-speler Stefan Wauters. De Italiaanse 
Corinna Dentoni – Arantxa Rus zal de play-offs waarschijnlijk niet kunnen halen vanwege 
haar goede resultaten in het toernooi in Brescia – en de Belgische kopman en vechtjas 
Yannick Mertens hebben nog niet bij een nederlaag neergelegd. 
Bij TC Zandvoort zal kopvrouw Lesley Kerkhove haar rol als competitietroef opnieuw moeten 
oppakken. Daniëlle Harmsen kan, hoewel gestopt met internationaal tennis, nog steeds goed 
mee op eredivisieniveau. Door een blessure na een ongelukkige val werd Kevin Griekspoor 
uitgeschakeld, maar met zijn vervanger, de Belg Kristof Vliegen, naast tweelingbroer Scott 
Griekspoor is de kracht van TC Zandvoort zeker niet minder geworden. De prognose: een 3-3 
gelijkspel, maar voor welk sterrenteam een setje of zelfs games meer? 
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