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Dunlop/Volley voegt zich bij de titelkandidaten  
 
Eindhoven – De seizoensopening met de 5-3 zege bij ALTA Amersfoort 2 was bescheiden. Met de 6-2 thuiszege 
op Daisy uit Apeldoorn voegde Dunlop/Volley zich bij de titelkandidaten in afdeling 0002 van de hoofdklasse. TV 
Heerhugowaard, dat in Breda BLTV met 7-1 duidelijk terugwees, en Winvision/Shot, dat met 8-0 tegen ALTA 2 
uithaalde, speelden sterk. Het treffen tussen Amstelpark GS 3 en Berkenrode eindigde met 5-3 in het voordeel van 
de Amsterdammers. 
 
Eindhoven: Dunlop/Volley – Daisy, uitslag 6-2  
Met twee overwinningen na twee speelrondes in de hoofdklasse hoeft Dunlop/Volley op de ranglijst van afdeling 
0002 van de hoofdklasse niet meer naar beneden te kijken. Maar zeker wel naar boven, de marge met de twee 
koplopers, Heerhugowaard en Winvision/Shot uit Zeist, is nog maar twee punten. En dan doe je nog mee voor het 
kampioenschap en de daaraan gekoppelde promotie naar de eredivisie. De zege op Daisy uit Apeldoorn kwam 
bepaald niet zonder slag of stoot tot stand. Drie partijen werden pas in de verlenging van de derde set gewonnen, 
de bezoekers konden daar slechts één erg close winst tegenover stellen. 
Na de twee enkelspelzeges van de thuisspeelsters Daphne van den Heuvel op Martine Dijkman (6-3 7-5) en Pleun 
Burgmans op Esther Vermeulen (7-5 2-6 en 6-1), konden de Apeldoornse mannen de stand weer in balans 
brengen. Wesley Koolhof pakte tegen de Duitser Tom Schönenberg inderdaad het punt, maar Christian Köderisch 
ging in de tiebreak van de derde set tegen Miliaan Niesten alsnog onderuit. Dunlop/Volley bouwde de 3-1 
voorsprong na de enkelspelen via twee gewonnen dubbels met twee punten uit. De verschillen waren gering.  
Van den Heuvel en Burgmans noteerden tweemaal 7-5 tegen Dijkman met Lisa Borckink. Schönenberg werkte met 
de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell de tweede thriller van de dag af, Daisy’s ‘eigen’ spelers Stefan Scheenstra en 
Koolhof gaven zich pas met 3-6 7-6(1) en 5-7 gewonnen. 
En of het allemaal nog niet enerverend genoeg was, gaf hoofdscheidsrechter Jules Noot in de mixen twee 
beslissende wedstrijdtiebreaks door. Burgmans en Daniell bogen met 10-12 in het derde bedrijf voor Borckink met 
Koolhof; Van den Heuvel en Niesten waren met 14-12 derde set net iets gelukkiger dan Vermeulen met Köderisch. 
 
Breda: BLTV – TV Heerhugowaard, uitslag 1-7  
Coach Remco Pondman noemde de 7-1 overwinning van zijn formatie bij en op BLTV in de editie Alkmaar van het 
Noord Hollands Dagblad ,,een bevestiging van hoe we er als team voorstaan. ,,We hielden rekening met een 
eventuele titelkandidaat en hadden eigenlijk een moeilijker wedstrijd verwacht. Zij wonnen vorige week met 7-1 en 
hebben een aantal goede spelers op papier staan. Hun eerste dame, Olga Kalyuzhnaya regeert al jaren in de 
Nederlandse top. Zij is een beetje onze Bart de Gier bij de vrouwen.’’ Waar Pondman, in zijn jonge jaren een 
meervoudig nationaal jeugdkampioen, geen rekening mee had gehouden is, dat Kalyuzhnaya pas acht weken 
geleden was bevallen van haar tweede zoon en duidelijk wedstrijdritme ontbeerde. 
Heerhugowaard racete in het Brabantse land bij zes partijen snel naar de winst. Lisanne Balk, Femke Reinhard en 
De Gier speelden regelmatige tweesetters tegen Kalyuzhnaya, Lynn Schönhage en Kevin Boelhouwer. Alleen Jake 
Mak werkte een langdurige thriller af tegen Erik Kuijlen. Na twee tiebreaks van 7-5 drukte de Volendammer in de 
derde set door, 7-6(5) 6-7(5) 6-2. Pas over de laatste mixed kon hoofdscheidsrechter Leo Lucas een positief geluid 
laten horen: Kalyuzhnaya en Kuijlen, nationaal kampioen in dit onderdeel, waren met tweemaal 6-4 te sterk voor 
Reinhard en Mak. 
 
Zeist: Winvision/Shot – ALTA 2, uitslag 8-0  
Waar titelrivaal Heerhugowaard in Breda vrij soepel de punten bijeen sloeg kwam de maximale 8-0 overwinning 
van Winvision/Shot niet altijd even eenvoudig tot stand. Paula de Man en Ghislaine van Baal capituleerden in hun 
singles en samenspel pas na drie sets. Martijn van Haasteren en Dennis Kockx gingen in hun mannendubbel pas 
in de tiebreak van de derde set ten onder. 
ALTA 2 pakte met De Man en Van Baal steeds wel een set maar geen echte punten in de partijen tegen Tessy van 
de Ven, Lisanne van Riet en de combinatie van Stephanie Gomperts met Van de Ven. Kockx en Van Haasteren 
moesten na twee sets David de Goede en Niels de Moree de felicitaties overhandigen, maar lieten in hun 
samenspel thuisclub Shot met Philip Niewerth met De Goede wel wankelen, 6-4 3-6 6-7(1). De avond was al 
enkele uren oud, voordat hoofdscheidsrechter Cees van Hasselt de twee laatste positieve uitslagen in de mixen 
voor Winvision/Shot mocht noteren. De verschillen waren ook hier gering. Tweemaal 6-4 winst voor Gomperts en 
Niewerth, een 7-6(6) 6-2 zege voor Van Riet met De Moree.  

 



 
Amsterdam: Amstelpark GS 3 – Berkenrode, uitslag 5-3  
Beide ploegen leden op de eerste speeldag een ruime nederlaag. Een tweede verlies zou de kansen op behoud 
van het hoofdklasserschap wel stevig miniseren. Amstelpark GS 3 besliste het onderlinge duel tegen lotgenoot 
Berkenrode met 5-3 in haar voordeel en kan daarmee met Daisy en ALTA 2 in de slag om verder onheil te 
voorkomen. 
Eline Boeykens bracht met haar zege op Kelly de Beer het eerste punt van de dag en het eerste punt voor 
Berkenrode binnen. En ook de 15-jarige Nadine Gobin had tegen Babs van Kampen inmiddels een setje op haar 
naam geschreven. Amstelpark GS 3 liep echter snel naar een 4-1 voorsprong uit. Van Kampen haalde de sets 
nummer 2 en 3 wel binnen. Alexander Blom en Jeroen Camfferman waren rap klaar met Christiaan de Jong en de 
licht geblesseerde Omar van Welzenis. Van Kampen won met Valeria Podda ook haar sets nummer 4 en 5 in het 
vrouwendubbel tegen Boeykens met Marieke de Jong. 
Toch haalde hoofdscheidsrechter Koos van Luijn de avondlijke uren, want het mannendubbel en de beide mixen 
gingen steeds over drie steeds gelijkopgaande sets. Christiaan de Jong en Van Welzenis namen na drie maal 6-4 
tegen Camfferman en David Pel revanche voor hun enkelspelnederlagen. Marieke en Christiaan de Jong stonden 
na vierentwintig spellen hun mixed in de wedstrijdtiebreak met 11-9 aan Podda en Blom af. Boeykens en Van 
Welzenis bleven in het beslissende spel juist met 10-7 overeind tegen De Beer met Pel. 
 


