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EREDIVISIE GEMENGD 2014 
 

Egeria/ALTA en TC Zandvoort naar eindstrijd play-offs   

 
Amersfoorts vlaggenschip verrast titelfavoriet Lobbelaer, Zandvoort klopt Leimonias 
 
Zevenbergen – Niet de titelfavoriet De Lobbelaer, noch de nummer 2 van de 
ranglijst, Leimonias, maar het Amersfoortse Egeria/ALTA en TC Zandvoort 
drongen door tot de eindstrijd van de play-offs. De formatie uit de Keistad 
mocht na zes partijen twee gewonnen sets meer noteren dan De Lobbelaer. De 
kustbewoners maakten het verschil van één set dank zij het vrouwendubbel.  
 
Spanning tot en met de laatste set in de beide dubbels. Jaren hadden de play-offs, door de 
landskampioen 2013 De Lobbelaer op sublieme wijze georganiseerd, niet een dergelijk 
zinderend slot gekend. Rekenmeesters waren nodig en beschikbaar om na elke partij de 
mogelijkheden op winst uit te vogelen. Volgens de prognoses zou het verschil in de tweede 
enkelspelen gemaakt moeten worden. De verwachtingen kwamen daadwerkelijk uit. 
 
Landskampioen De Lobbelaer stond in eigen, fraai aangeklede stadion reeds bij het tweede 
vrouwenenkelspel met de rug tegen de muur. Kopvrouw Angelique van der Meet verkeek zich 
op de vastheid van de Poolse Sandra Zaniewska, die juist bij de play-offs tot haar allerbeste 
tennis kwam. Egeria/ALTA’s nummer 2, Bernarda Pera had tegen Bibiane Schoofs de eerste 
set gewonnen en in de tweede een break voorsprong genomen. De Amerikaanse, die vorig 
jaar al opviel door een aantal Futures te winnen, kreeg zelfs twee matchpoints, maar kon die 
niet verzilveren. Schoofs was er als de kippen bij om toe te slaan en na drie sets toch het 
winstpunt te noteren. Tussenstand 1-1, maar Egeria/ALTA had een set meer. 
Net als in het reguliere duel legde Amersfoorts kopman Alban Meuffels het boegbeeld van De 
Lobbelaer en met Thiemo de Bakker dit jaar ook het boegbeeld van de eredivisie het vuur na 
aan de schenen. Bij een 0-3 stand in de tiebreak van de eerste set nam zijn Huta Galung zijn 
verantwoordelijk en stoomde met onder meer vier aces door naar 7-3 winst. In het tweede 
bedrijf werd het 6-4. Dat Matwé Middelkoop het tegen de nog ongeslagen nummer 2 van 
ALTA, Nick van der Meer, lastig zou krijgen werd bewaarheid. De Bredanaar haalde echter 
niet spelend het einde. Na een met 6-3 verloren eerste set, raakte hij bij de start van het 
tweede deel zo aan zijn kuit geblesseerd dat hij direct kon opgeven. Tussenstand 2-2, maar 
Egeria/ALTA had na een set ook een flink aantal games meer. 
De dubbels moesten de beslissing brengen. De Lobbelaer moest ze beide winnen, het team 
uit Amersfoort had vanwege de set- en games voorsprong aan één overwinning genoeg. Het 
Zevenbergse vrouwendubbel Van der Meet/Schoofs slaagde in haar opdracht, zij het via de 
wedstrijdtiebreak, 7/5 6/7(5) 10-7. De gelegenheidscombinatie van Huta Galung met Max de 
Vroome, die de geblesseerde Middelkoop verving, sloot net te weinig om het ingespeelde duo 
David de Goede met Van der Meer te bedreigen. Eindstand 3-3, Egeria/ALTA in sets plus 1.  
 
De enkelspelen in het duel tussen HLTC Leimonias en TC Zandvoort leverden in eerste 
instantie minder vuurwerk dan in de ander halve finale plaats had. Lesley Kerkhove klopte 
voor Zandvoort de Italiaanse Leimoniane Corinna Dentoni, die in de tweede set een 5-3 
voorsprong niet tot setwinst kon uitbouwen. Quirine Lemoine behield bij de twintigvoudige 
landskampioen uit Den Haag haar ongeslagen status door Daniëlle Harmsen ruim voor  te 
blijven en ook haar team drie games voorsprong te bezorgen. 
Yannick Mertens boekte voor HLTC Leimonias in straight sets winst op Scott Griekspoor, 
maar teamgenoot Simone Vagnozzi miste de kans op setwinst. De Italiaan verloor met 7-4 de 
tiebreak en was tegen de sterke Belg Kristof Vliegen in de tweede set met 6-2 de mindere. 
Tussenstand 2-2, setstand 4 -4, maar Leimonias had nu vijf games meer. 
Ook in de tweede halve finale van de play-offs, tussen HLTC Leimonias en TC Zandvoort, 
moesten de dubbels de beslissing brengen. Harmsen en Kerkhove verloren in de benodigde 
wedstrijdtiebreak van Dentoni en Lemoine, maar hadden wel een belangrijk setje te pakken. 
Griekspoor en Vliegen moesten in twee sets winnen om games tellen te voorkomen. Het duo 
slaagde in zijn missie. Griekspoor speelde overtuigend, terwijl Vliegen nog maar eens liet zien 
waarom hij enkele jaren in de mondiale top-100 had vertoefd, 6-4 6-1. 
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Eindstand reguliere competitie per 05-06-2014: 
 

De Lobbelaer 7/29-13 ** Van Horne 7/20-22 
Leimonias 7/28-14 ** Rapiditas 7/20-22 
Egeria/ALTA 7/24-18 ** TC Salland 7/13-29 
TC Zandvoort 7/24-18 ** Barneveld 7/10-32 * 
** = naar play-offs  * = degradeert 

________________________________________________________ 
 
 

Uitslagen Play-offs, zaterdag 7 juni:   

 
 
Zevenbergen: De Lobbelaer  – Egeria/ALTA            3-3 (sets 6-8) 
HS: Cees van Hasselt       Uitslagen: 
 
DE1: Angelique van der Meet  – Sandra Zaniewska (Pol)  4-6 2-6 
DE2: Bibiane Schoofs   – Bernarda Pera (VS)  4-6 7-5 6-3 
HE1: Jesse Huta Galung  – Alban Meuffels   7-6 (3) 6-4 
HE2: Matwé Middelkoop  – Nick van der Meer  3-6 opg.M.M. 
DD: Van der Meet/Schoofs  – Pera/Zaniewska           7-5 6-7(5) [10-7] 
HD: Huta Galung/Max de Vroome – David de Goede/Van der Meer 5-7 3-6 
 
 

Zevenbergen: HLTC Leimonias – TC Zandvoort           3-3 (sets 6-7) 
HS: Wouter Janssen       Uitslagen: 
 
DE1: Corinna Dentoni (Ita)  – Lesley Kerkhove  3-6 5-7 
DE2: Quirine Lemoine   – Daniëlle Harmsen  6-1 6-3 
HE1: Yannick Mertens (Bel)  – Scott Griekspoor  6-2 6-3 
HE2: Simone Vagnozzi (Ita)  – Kristof Vliegen (Bel)  6-7(2) 2-6 
DD: Dentoni/Lemoine   – Harmsen/Kerkhove  6-3 2-6 [10-8] 
HD: Mertens/Vagnozzi  – Griekspoor/Vliegen  4-6 1-6 
 

________________________________________________________ 
 
 

Opstelling Play-offs finale, zondag 8 juni:   

(onder voorbehoud) 
 

Zevenbergen: Egeria/ALTA  –  TC Zandvoort     x-x 
HS: Cees van Hasselt       Uitslagen: 
 
DE1: Sandra Zaniewska (Pol)  – Lesley Kerkhove   
DE2: Bernarda Pera (VS)  – Daniëlle Harmsen   
HE1: Alban Meuffels   – Scott Griekspoor   
HE2: Nick van der Meer  – Kristof Vliegen (Bel)   
DD: Pera/Zaniewska   – Harmsen/Kerkhove   
HD: David de Goede/Van der Meer – Griekspoor/Vliegen   
 
 
 

 


