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Dunlop/Volley verrast Heerhugowaard en neemt koppositie in Hoofdklasse over  
 
Eindhoven – Dunlop/Volley heeft de koppositie in afdeling 0002 van de hoofdklasse overgenomen van 
Heerhugowaard. In het rechtstreekse duel in Eindhoven tussen de twee titelkandidaten bleef het team van 
coach Maarten Meijs met 5-3 aan de goede kant van de score. Winvision/Shot profiteerde niet. De 5-3 zege van 
de formatie van coach Mirjam Berkhout was niet voldoende groot om de twee kemphanen te passeren. De 
overige duels in deze afdeling van de hoofdklasse eindigden eveneens in een 5-3 stand. BLTV Breda 
zegevierde met die cijfers in het middenmoottreffen tegen nieuwkomer Daisy Apeldoorn. Amstelpark GS 3 
drukte met die score het tweede team van ALTA Amersfoort in de degradatiezone.  
 
Eindhoven: Dunlop/Volley – TV Heerhugowaard, uitslag 5-3  
Een nieuwe en nog niet verwachte koploper in afeling 0002 van de hoofdklasse. Een afdeling die met als 
saillant detail met zich meevoert, dat alle ploegen op de vierde speeldag met een Nederlandse formatie 
aantraden. Op één uitzondering na, de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell completeert het team van coach Meijs: 
,,We hebben een samenwerkingsverband met de tennisopleiding van Henk van Hulst, waar ik als trainer en 
coach ook zelf aan verbonden ben. In de tenniscompetitie bij Dunlop/Volley proberen we de jonge talenten 
kansen te bieden zich weer verder te ontplooien. Met Daphne van den Heuvel en Pleun Burgmans beschikten 
we over twee speelsters, maar bij de mannen hadden we maar één speler die naar ons inzicht de hoofdklasse 
aankon. En dat was Miliaan Niesten. Als je als coach internationaal reist, bouw je ook een netwerk op. Uit dat 
netwerk heb ik Marcus Daniell naar Volley gehaald.’’ 
De jonge talenten bij Dunlop/Volley draaien uitstekend. Weliswaar was Van den Heuvel in twee sets de mindere 
van Lisanne Balk, de 17-jarige nationaal jeugdkampioene veroverde afgelopen week wel haar eerste punt voor 
de WTA-wereldranglijst. Bij de Future op Gran Canaria versloeg ze in de eerste ronde de Russische Natalja 
Kotova en struikelde ze in de tweede ronde over de geplaatste Spaanse De la Torre Sanchez. In de langste 
partij van de dag zorgde Pleun Burgmans voor de gelijkmaker. De 18-jarige Brabantse bleef na 3,5 uur strijd 
Femke Reinhard met de sprekende cijfers (2)6-7 7-5 en 7-5 de baas, Niesten zette zijn clubteam  op 
voorsprong door de kopman van TV Heerhugowaard, Bart de Gier, met 6-3 en 6-2 voor te blijven. 
Na de 3,5 uur strijd tussen Burgmans en Reinhard werd het tweede center court met de tweede single bij de 
mannen opnieuw gebruikt om een thriller af te werken. Na een paar uur strijd versloeg Daniell Jake Mak met 6-
2 5-7 en 7-5 en bracht daarmee het derde punt voor Dunlop/Volley binnen. Omdat ook de beide dubbels over 
drie reeksen werden beslist, gaf hoofdscheidsrechter Jac Bothof om 20:45 uur alvast maar de 4-2 tussenstand 
door. Van den Heuvel en Burgmans schreven het vrouwendubbel met 7-5 5-7 en 6-2 op hun conto. De Gier en 
Mak waren met 3-6 6-4 en 7-5 de winnaars aan de zijde van de Noord-Hollanders. De HS was om 22:10 uur 
klaar met zijn job en noteerde voor Burgmans een ongeslagen score. Ze won met Daniell de mixed tegen 
Reinhard, die op nul bleef staan, en Mak. Balk en De Gier waren, ook in twee sets, snel klaar met Van den 
Heuvel en Niesten. 
 
Zeist: Winvision/Shot – Berkenrode, uitslag 5-3  
Met een ruime overwinning op hekkensluiter Berkenrode had Winvision/Shot de beide kemphanen 
Dunlop/Volley en Heerhugowaard kunnen passeren. De ploeg van coach Martin van der Brugghen uit Berkel en 
Rodenrijs hield de schade echter tot een 5-3 nederlaag beperkt. Dat had alles van doen met de twee 
singlepunten die Berkenrode mocht bijschrijven. Eline Boeykens was in de openingspartij in twee sets te sterk 
voor de nog ongeslagen Tessy van de Ven. Van de twee mannenenkelspelen bleef Omar van Welzenis als 
winnaar van het duel tegen Niels de Moree achter. Aan de zijde van thuisclub Shot zorgde Lisanne van Riet 
voor de gelijkmaker na twee vrouwensingles. De 20-jarige Brabantse, die afgelopen week tot de halve finale 
reikte bij de 10.000 dollar Future van Gran Canaria en daarin verloor van de Spaanse De la Torre Sanchez, 
klopte de 15-jarige Nadine Gobin in twee sets. David de Goede maakte bij de mannen gelijk, 6-4 4-6 6-3 tegen 
Lennert van der Linden. 
Met Stephanie Gomperts en Philip Niewerth als ervaren krachten in de dubbels en samenspelend in de mixed 
kon Winvision/Shot toch nog het verschil maken. Hoofdscheidsrechter Jules Noot noteerde overwinningen voor 
Gomperts en Van der Ven in het vrouwendubbel tegen Boeykens en Marieke de Jong en voor Niewerth en De 
Goede in het mannendubbel tegen Christiaan de Jong en Van Welzenis en voor Gomperts en Niewerth in de 
mixed tegen zus en broer De Jong. Boeykens en Van der Linden scoorden met 10-8 in de wedstrijdtiebreak het 
derde punt voor degradatiekandidaat Berkenrode. 
 

 



Breda: BLTV Breda – Daisy Apeldoorn, uitslag 5-3  
Twee dagen toptennis voor David van Minde, de clubcoach en trainer van BLTV Breda. Zondag was hij druk 
met zijn spelers in het vlaggenschip in de weer tijdens de thuiswedstrijd tegen de nieuwkomer in afdeling 0002 
van de hoofdklasse, Daisy Apeldoorn. Na een nachtje slapen was Van Minde maandag aanwezig bij de 
perspresentatie van de 2011-jaargang van een van de mooiste internationale toernooien in ons land, de Breda 
Future, die van 20 tot en met 26 juni opnieuw voor spektakel op de banen van BLTV moet zorgen. ,,Een goede 
zaak dat het vrouwentoernooi na twee jaar weer terug is’’, merkte Van Minde na afloop van de presentatie op. 
,,In de eerste edities werd het toernooi gewonnen door Olga Kalyuzhnaya, die al jaren voor BLTV speelt. Voor 
onze club een aparte gebeurtenis.’’ 
Dezelfde Olga Kalyuzhnaya was met een ongeslagen status weer eens de dragende speler voor het 
vlaggenschip van BLTV. De Berlicumse, een elftal weken geleden bevallen van haar tweede kind, won haar 
single met tweemaal 6-0 tegen Lisa Borckink en had ook in haar beide dubbels met Lynn Schönhage en Erik 
Kuijlen maar twee sets nodig voor zeges op de combinaties van Martine Dijkman met Borckink en van Dijkman 
met Wesley Koolhof. Schönhage kon in haar single het goede voorbeeld van haar coach en trainer in de 
tennisopleiding van Kalyuzhnaya en echtgenoot Marcel Gabriël niet volgen. Ze won via een 7-4 tiebreak nog 
wel de eerste set, maar Esther Vermeulen ging vervolgens met 6-2 en 6-1 met de zege aan de haal. ,,Lynn 
voelde zich niet echt lekker’’, blikte Van Minde terug. ,,Maar ze herstelde zich in de dubbels. Dit was een 
wedstrijd tussen twee middenmoters. Daisy kon de afgelopen weken over Christian Köderisch beschikken. Die 
speelt niet meer, maar dit team gaat de komende weken nog voldoende punten pakken om zich te handhaven.’’ 
Na de driesetter van Schönhage hoefde hoofdscheidsrechter Andre Pesuwarissa alleen nog de stand van in 
twee sets besliste duels door te geven. Wesley Koolhof won voor Daisy van Kevin Boelhouwer, Kuijlen maakte 
tegen Stefan Scheenstra weer gelijk. Het mannendubbel leverde de Apeldoorners het derde punt op, 
Schönhage en Boelhouwer brachten voor BLTV het vijfde punt binnen.  
 
Amsterdam: Amstelpark GS 3 – ALTA 2, uitslag 5-3  
Amstelpark GS 3 besliste het degradatieduel tegen ALTA 2 met 5-3 in haar voordeel en lijkt daarmee het 
hoofdklasserschap voor tenminste een jaar te hebben verlengd. De uitslag was een lelijke streep door de 
rekening voor de club uit de Keistad, die met de internationale bezetting in haar vlaggenschip vanuit afdeling 
0003 van de hoofdklasse binnen een jaar terug wil naar de eredivisie en met haar regionale en lokale inbreng 
het tweede team voor de hoofdklasse wilde proberen te behouden. 
De basis voor de beslissing ten faveure van de Amsterdammers werd in de vier enkelspelen gelegd. 
Hoofdscheidsrechter Eric Savalle zette achter de namen van Valeria Podda, Kelly de Beer, Jeroen Camfferman 
en David Pel steeds het winnende plusje en achter die van Ghislaine van Baal, Paula de Man, Jeroen van der 
Hoek en Dennis Kockx het minnetje. Van Baal en De Man kwamen voor ALTA in de dubbels sterk terug. 
Samen wonnen ze het vrouwendubbel en met Martijn van Haasteren resp. Van der Hoek ook hun 
gemengdddubbels. Het mannendubbel was voor Amstelpark GS 3. 
 


