
Perry KNLTB landelijke competitie 2011 
Hoofdklasse gemengd – afdeling 0002 

Verslag speeldag 1 - zondag 10 april 
 

Tekst: Peter Klein 
 
 

 
TV Heerhugowaard en Winvision Shot laten al meteen hun titelaspiraties zien  

 
Heerhugowaard/Apeldoorn – Het eredivisieavontuur van TV Heerhugowaard was vorig jaar eenmalig. Het Zeister 
Shot greep in 2010 op de laatste speeldag naast het kampioenschap en miste op één punt de promotie naar het 
hoogste competitieniveau. Met de 6-2 thuiswinst op Amstelpark GS 3 en de nipte 5-3 zege in Apeldoorn tegen 
Daisy laten de twee formaties zien hun titelaspiraties zien. 
 
Heerhugowaard: TV Heerhugowaard – Amstelpark GS 3, uitslag 6-2  
Het kwartet spelers dat vorig jaar aan de eredivisie mocht proeven, kreeg in het vlaggenschip van TV 
Heerhugowaard ook dit seizoen het vertrouwen. Lisanne Balk en Femke Reinhard beschaamden het vertrouwen 
niet. Balk bracht na een zinderend gevecht tegen Kelly de Beer met 6-4 in de derde reeks het eerste punt binnen. 
Reinhard had het tweede punt op haar racket, maar kon het beslissende punt niet maken. Valeria Podda was de 
sterkste in de tiebreak van de tweede set en drukte in de derde set naar 6-1 door. ,,Femke stond set 6-2 en 5-3 
voor’’, vertelde hoofdscheidsrechter Eric Savalle over het kantelmoment. ,,Daarna raakte ze haar forehand volledig 
kwijt.’’ 
Bart de Gier toonde zich weer het vaste singlepunt na de 6-3 6-2 score tegen David Pel, maar Jake Mak had de 
grote vorm nog niet te pakken. Jeroen Camfferman declasseerde de thuisspeler, die in de tweede doorgang maar 
twee games kon sprokkelen. De clubleiding van TV Heerhugowaard behoefde zich over het in de single verliezend 
tweetal niet ongerust te maken. Met elkaar spelend klopte het op positie 2 geposteerde koppel de nummer 1 
enkelspelers van Amstelpark GS 3, De Beer en Pel met 10-6 in de wedstrijdtiebreak die in plaats van de derde set 
wordt gespeeld. Alle andere dubbels gingen in twee bedrijven naar de gastvereniging. 
 
Apeldoorn: Daisy – Winvision Shot Zeist, uitslag 3-5  
De nieuwkomer in de hoofdklasse, Daisy uit Apeldoorn, ontpopte zich in haar eerste thuisduel als een blijvertje. 
Een team met Martine Dijkman, Lisa Borckink, Esther Vermeulen, Wesley Koolhof en Stefan Scheenstra met een 
sterke regionale inbreng. En met de Duitser Christopher Koderisch, die met plek 595 in 2005 zijn hoogste ranking 
op de ATP-Tour haalde, maar daarop niet langer actief is. Even leek Daisy tegen een ruime nederlaag te gaan 
aanlopen. Dijkman verloor in twee reeksen van de internationaal gelouterde Tessy van de Ven. Lisa Borckink 
snoepte nog wel de tweede set af van Lisanne van Riet, maar de nieuwkomer bij het Zeister Winvision Shot van 
coach Mirjam Berkhout won de twee andere reeksen met 6-1. Kosterisch pakte het eerste bedrijf tegen David de 
Goede, maar de Duitser uit Halle ontdekte in de twee volgende sets waarom de jonge Zeistenaar het internationaal 
wil proberen. 
Koolhof bracht het eerste Apeldoornse punt binnen door Niels de Moree in twee sets voor te blijven. De beide 
dubbels gingen naar de Zeister vrouwen Van de Ven met Stephanie Gomperts en mannen De Goede met Philip 
Niewerth. Pas in de twee mixen en bij een 5-1 achterstand konden de beide dubbelaars Vermeulen en Scheenstra 
het verschil maken. Na de zege van Dijkman met Koolhof op Gomperts en Niewerth wonnen ook zij hun samenspel 
en beperkten daarmee de schade voor hun club Daisy. Hoofdscheidsrechter Jac Bothof gaf de fraaie 6-3 6-2 tegen 
Van Riet en De Moree door. 
 
Amersfoort: ALTA 2 – Dunlop/Volley, uitslag 3-5  
,,Met het eerste team terug naar de eredivisie en het tweede team in de hoofdklasse handhaven’’, legde 
competitieleider Mark Berghuis de doelstellingen van ALTA voor het seizoen 2011 uit. Met de 5-3 thuisnederlaag 
tegen Dunlop/Volley uit Eindhoven lijken de reserves aan de opdracht te gaan voldoen. Al zag het er na de vier 
enkelspelen en de beide dubbels nog niet naar uit de dat de marge maar tot twee punten beperkt zou blijven. 
Ghislaine van Baal bevestigde met een overtuigende 6-3 6-3 zege op nationaal jeugdkampioene Daphne van den 
Heuvel haar gestage opmars. 
Paula de Man, terug bij ALTA van een uitstapje in de hoofdklasse bij TV Dekker Tennis in Warmond, speelde een 
eerste set van 1,5 uur tegen Pleun Burgmans. Na het verlies van de tiebreak was het snel gedaan. Jeroen van der 
Hoek kreeg geen kans tegen Miliaan Niesten, maar Dennis Kockx hield knap stand (5-7; 4-6) tegen de Nieuw-
Zeelandse inbreng bij Dunlop/Volley, Marcus Daniell, de huidige nummer 787 van de wereld die wordt gecoacht 
door Nederlander Marcel Vos. Bij een 5-1 achterstand sloeg de Keistad-formatie keihard terug. Van Baal met 
Martijn van Haasteren klopten Burgmans met de Duitser Tom Schönenberg in twee sets. De Man met Kockx waren 
na gelijkopgaande strijd Van de Heuvel en Daniell in de wedstrijdtiebreak van de derde set de baas, 6-4 4-6 10-8. 
 

 



Berkel en Rodenrijs: Berkenrode – BLTV, uitslag 1-7  
De 1-7 eindstand bij Berkenrode werd niet spelend gehaald, omdat drie van de vier dubbels aan het einde van de 
dag niet op de baan werden uitgevochten maar aan BLTV werden toegekend. De nieuwkomer in de hoofdklasse uit 
Berkel en Rodenrijs had op het laatste moment de plek ingenomen van Never Out uit Den Haag en startte met de 
beste bedoelingen aan de eerste competitiewedstrijd in de afdeling 0002 van hoofdklasse. De Belgische Eline 
Boeykens veroverde tegen de Bredase Olga Kalyuzhnaya de eerste set met 6-3. In de tweede en derde set had de 
BLTV-ster, die acht weken geleden bevallen was van haar tweede zoon, haar ritme, vastheid en vooral tempo weer 
te pakken en stond Berkenrode 1-0 achter. Korte tijd later was het 0-2, omdat Nadine Gobin het hoge peil van haar 
eerste en tweede set tegen Lynn Schönhage in de beslissende reeks niet kon vasthouden, 4-6 6-1 1-6. ,,Toch een 
set gepakt? Het hadden er twee kunnen zijn’’, zei de pas 15-jarige Gobin over haar hoofdklassedebuut. ,,In de 
eerste set had ik in de negende en tiende game setpoints. Die had ik moeten pakken.’’ 
Kevin Boelhouwer stapte van zijn jarenlange trainingsplaats en competitieclub Leeuwenbergh over naar BLTV. De 
finalist van de nationale jeugdkampioenschappen van 2009 in Asten en Helmond was te sterk voor thuisspeler 
Christiaan de Jong. Alleen Omar van Welzenis kon voor Berkenrode een singlepunt pakken. Hij klopte de 
jarenlange waarde in het Brabantse topteam, Erik Kuijlen. Vanaf de beide dubbels liep het mis. 
Hoofdscheidsrechter Wolfgang Born moest Chris de Jong diskwalificeren vanwege ongepast en niet tolerabel 
taalgebruik tegenover de scheidsrechters. Van Welzenis was in de al gestarte dubbel geblesseerd geraakt en gaf 
zijn mixed op. 
 


