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Heerhugowaard neemt tegen Winvision/Shot belangrijke horde in kampioensrace  
 
Heerhugowaard – De eerste voorbeslissing in afdeling 0002 van de hoofdklasse is gevallen. Heerhugowaard 
versloeg op eigen gravel Winvision/Shot uit Zeist met 5-3 en gaat nu alleen aan de leiding. Dunlop/Volley uit 
Eindhoven voegde zich met de 6-2 zege in Berkel Rodenrijs tegen Berkenrode op de nieuwe ranglijst tussen de 
twee kemphanen. BLTV en Daisy vormen na de 6-2 overwinningen bij ALTA 2 respectievelijk tegen het 
Amsterdamse Amstelpark GS 3 de redelijk veilige middenmoot. 
 
Heerhugowaard: Heerhugowaard – Winvision/Shot Zeist, uitslag 5-3  
Als je wint heb je vrienden. Heerhugowaard zette de eerste twee wedstrijden in afdeling 0002 van de 
hoofdklasse in winst om en dus vormde het voor de titel voorbeslissende duel tegen het bezoekend, eveneens 
nog ongeslagen Winvision/Shot een prachtige affiche voor de vrienden en fans van de Noord-Hollandse club 
om het terras en de tribunes royaal te vullen. Ze kregen waar voor hun geld. De plaatselijke heldinnen en 
helden lieten bij een 3-1 achterstand het ‘koppie’ niet hangen en bogen de nadelige marge om in een 5-3 
eindstand. 
Tessy van de Ven zette voor het Zeister team het eerste punt op het beeldscherm in het clubgebouw. Lisanne 
Balk begon de dag misselijk en met overgeven, waardoor het 6-2 6-4 verlies alleen maar een indicatie was, dat 
het later op de dag beter kon gaan. Lisanne van Riet won eveneens de eerste set, maar daarna gaf Femke 
Reinhard aan haar teamgenoten het voorbeeld hoe de dag met succes door te komen. Op vechtlust en met 
volhouden werden na drie uren strijd op 5-4 derde set twee matchpoints gerealiseerd. Pas het derde 
wedstrijdpunt werd benut voor een 1-1 tussenstand. 
In de eerste set tussen thuisspeler Bart de Gier en David de Goede tekende de naderende nederlaag zich 
reeds af. De Noord-Hollander won weliswaar zijn servicegames, maar de Zeistenaar won ze een stuk 
eenvoudiger. Bij 5-5 viel de eerste break, waarna De Goede naar 7-5 6-1 doorstootte. Jake Mak kreeg geen 
kans tegen een sterk spelende Niels de Moree. ,,De dubbels sloten bij Heerhugowaard beter’’, wist 
hoofdscheidsrechter Hans Foekens aan het eind van een lange en erg spannende dag te vertellen. Balk en 
Reinhard rechtten in het vrouwendubbel tegen Van der Ven en Stephanie Gomperts de rug en brachten de 
achterstand naar 3-2 terug. De Gier en Mak maakten na twee tiebreaks (7-4 en 7-3) tegen De Goede en Philip 
Niewerth gelijk. De beide mixen leverden twee punten op, al hadden Reinhard en Mak tegen Van der Ven en 
De Moree met 10-7 wel een wedstrijdtiebreak nodig. 
Heerhugowaard kan terugkeren naar de eredivisie, waaruit het vorig seizoen degradeerde. ,,Twee jaar geleden 
promoveerden we ook’’, sprak verenigingscompetitieleider Bart van der Tas. ,,We hebben toen als club aan 
onze spelers verteld, dat we geen hogere vergoedingen konden uitkeren. Dat is ook ons beleid, met eigen 
spelers competitie blijven spelen.’’ Zijn toehoorder knikte tevreden, de VCL had er net als het vlaggenschip een 
vriend bij. 
 
Berkel Rodenrijs: Berkenrode – Dunlop/Volley, uitslag 2-6  
Met de 6-2 zege in Berkel Rodenrijs tegen Berkenrode vormt Dunlop/Volley de grootste bedreiging voor 
Heerhugowaard waar het de titel betreft. Net als de rivalen kiezen de Eindhovenaren voor een ploeg met een 
zo groot mogelijke regionale inbreng. ,,We hebben als Volley een samenwerkingsverband met de 
tennisopleiding van Henk van Hulst’’, vertelt coach Maarten Meijs. ,,We geven jonge talenten zoals Daphne van 
der Heuvel en Pleun Burgmans (beiden kunnen zich tooien met een nationale jeugdtitel, red.) de kans zich in 
de competitie verder te ontwikkelen. Dat doen we ook met Miliaan Niesten, die wel internationaal speelt, maar 
terugkeert na een lange blessure. Omdat we nog geen tweede heer hebben, die op hoofdklasseniveau mee 
kan, hebben we het team aangevuld met twee buitenlandse spelers. Dat zijn overigens geen onbekenden. Zelf 
reis ik ook af en toe als coach mee naar het buitenland. Daar doen collega Willem-Jan van Hulst en ik die 
belangrijke contacten op. Op die manier hebben we vorig jaar Mikal Statham mee kunnen laten spelen. Dit jaar 
zijn dat diens landgenoot Marcus Daniell en een Duitse jongen, Tom Schönenberg. We spelen nu met eigen 
materiaal in de top van de hoofdklasse, dat zou ook voor de eredivisie moeten gelden.’’ 
Na de driesets nederlaag van Van den Heuvel tegen de Belgische Eline Boeykens liep Dunlop/Volley via 
gewonnen singles van Burgmans, tegen de 15-jarige Nadine Gobin, van Niesten tegen Lennart van der Linden, 
van Daniell, tegen Omar van Welzenis en van het vrouwendubbel heel snel uit naar een 4-1 voorsprong. ,,Het 
venijn zat duidelijk in de staart’’, gaf hoofdscheidsrechter Leo Lucas door. Schönenberg won zijn beide dubbels 
met Daniell en Burgmans pas na twee close sets. Boeykens en Van Welzenis haalden met 11-9 in de 
wedstrijdtiebreak het tweede puntje voor Berkenrode binnen.  

 



Apeldoorn: Daisy– Amstelpark GS 3, uitslag 6-2  
Na de 6-2 overwinning op Amstelpark GS 3 mag Daisy Apeldoorn zich zo ongeveer een ‘blijvertje’ in de 
hoofdklasse noemen. De Gelderse formatie van coach Jurgen ten Hove heeft inmiddels 11 punten op haar 
conto en nog drie ploegen onder zich die om twee degradatieplekken moeten strijden. Naast de verliezende 
Amsterdammers zijn dat Berkenrode en ALTA 2. 
Na de vier enkelspelen had de thuisploeg een 4-0 voorsprong genomen. Gemakkelijk ging dat niet. Esther 
Vermeulen had tegen Valeria Podda in de tweede set een tiebreak nodig, 7-5. Lisa Borckink verloor de tweede 
set via een 9-7 tiebreak aan Babs van Kampen en de Duitse gastspeler Christian Köderisch speelde twee close 
sets tegen Jeroen Camfferman. Alleen Wesley Koolhof was snel klaar met David Pel. ,,Amstelpark kwam in de 
dubbels terug’’, vertelde hoofdscheidsrechter Wolfgang Born vanuit Apeldoorn. ,,Van Kampen met Kelly de 
Beer en Camfferman met Pel wonnen hun dubbels.’’ Martine Dijkman met Borckink en Stefan Scheenstra met 
Köderisch waren de tegenstanders. In beide mixen nam Daisy Apeldoorn dankzij de combinaties 
Dijkman/Koolhof en Vermeulen/Köderisch toch weer afstand. 
 
Amersfoort: ALTA 2 – BLTV, uitslag 2-6  
Dennis Kockx werd de grote man bij ALTA Amersfoort 2. De tennisleraar won zowel zijn single tegen Kevin 
Boelhouwer als zijn dubbel met Martijn van Haasteren met overtuigende cijfers. Bijna had Kockx een honderd 
procent score mogen noteren, maar het gemengddubbel met Paula de Man ging in de wedstrijdtiebreak met 10-
4 verloren. Ook Ghislaine van Baal had haar team, dat om te handhaven in de hoofdklasse de punten hard 
nodig heeft, een zonniger toekomst kunnen bieden. De Almelose in Amersfoortse dienst capituleerde in haar 
enkelspel na een rap gewonnen eerste doorgang, 6-1, in de tiebreak van de derde set voor Olga Kalyuzhnaya, 
De mixed met Van Haasteren tegen Kalyuzhnaya en Erik Kuijlen ging in de wedstrijdtiebreak van de derde set 
met 10-8 verloren. 
Uiteindelijk verdiende bezoeker BLTV Breda de 6-2 overwinning. Hoofdscheidsrechter Jac Bothof noteerde niet 
alleen drie nipte partijzeges, maar ook eenvoudige tweesetters voor Lynn Schönhage tegen De Man, van 
Kuijlen tegen Van Haasteren en in het vrouwendubbel. 
 
 


