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Winvision/Shot blijft Dunlop/Volley voor, TV Heerhugowaard pakt koppositie over  
 
Zeist – De drie titelkandidaten in afdeling 0002 van de hoofdklasse hebben in hun drie onderlinge duels 
allemaal een keer gewonnen. Allemaal op eigen gravel en allemaal met de eindstand 5-3. Heerhugowaard 
heeft met de 6-2 winst bij Berkenrode de eerste positie overgenomen van het Eindhovense Dunlop/Volley, dat 
mede door een blessure bij Daphne van den Heuvel verloor bij rivaal Winvision/Shot. BLTV uit Breda nestelde 
zich met de 6-2 zege op Amstelpark GS 3 met 25 punten naast Dunlop/Volley op één punt van Winvision/Shot 
en slechts twee punten op Heerhugowaard. Met de 6-2 winst op ALTA 2 is Daisy de enige middenmoter. 
Amstelpark GS 3 heeft nog wel vier punten marge met Berkenrode en zes punten met hekkensluiter ALTA 2, de 
Amsterdammers krijgen in de rondes echter nog wel de twee titelkandidaten uit Zeist en Eindhoven op bezoek. 
 
Zeist: Winvision/Shot – Dunlop/Volley, uitslag 5-3  
De twee openingspartijen bij Winvision/Shot in het titelduel tegen Dunlop/Volley verliepen direct spectaculair.  
In beide singles van Tessy van de Ven en Lisanne van Riet namen de bezoekers direct een royale voorsprong. 
Daphne van den Heuvel en Pleun Burgmans konden hun sterke spel van die eerste spellen echter niet 
volhouden, te meer daar het weerwerk van Van de Ven en Van Riet steeds tactische en degelijker werd.  
De 17-jarige nationaal jeugdkampioene Van den Heuvel won met 6-4 nog wel de eerste set, maar moest de 
tweede met 6-3 aan de Zeister kopvrouw laten. Bij 5-5 in het derde bedrijf sloeg bij Van den Heuvel het noodlot 
toe. Ze ging om een scherp geslagen inside-out forehand te halen onderuit en blesseerde zich aan de enkel. 
,,Ze geeft niet op’’, wist coach Maarten Meijs al tijdens de blessurebehandeling. Van de Ven, tijdens haar 
internationale loopbaan twee maal op rij winnares bij de TEAN International Future in Alphen aan den Rijn, was 
echter gelouterd genoeg om zich niet meer door haar ingetapete en wat moeilijker lopende tegenstandster te 
laten verrassen. Hoewel, ze sloeg in de slotgame toch nog twee dubbele fouten. Van Riet werkte zich in de 
eerste set wel langszij en toonde zich in de tiebreak met 7-4 de koelbloedigste. De Brabantse in Zeister dienst, 
die deze week dank zij haar halve finale bij de Future op Gran Canaria op de wereldranglijst bijna 200 plaatsen 
steeg naar plek 872, was in de tweede set oppermachtig, 6-1. 
Waar de twee vrouwen het singlepunt moesten afstaan, bracht Marcus Daniell Dunlop/Volley terug in de race. 
Al had de Nieuw-Zeelander er in de eerste set tegen Niels de Moree een tiebreak voor nodig. De tiebreak kwam 
ook voor bij het treffen tussen thuisspeler David de Goede en Miliaan Niesten. Met 11-9 was de Zeistenaar in 
die tiebreak nipt de betere. Stephanie Gomperts bracht zes reeksen op de baan door. De ervaren dubbelaarster 
won er drie, twee in het vrouwendubbel met Van de Ven, eentje in de mixed met Philip Niewerth. De 
wedstrijdtiebreak was met 10-7 voor Van den Heuvel en Niesten. Hoofdscheidsrechter Koos van Luijn noteerde 
een regelmatige overwinning in het mannendubbel van De Goede met Niewerth, maar kreeg in de eerste mixed 
toch een nieuwtje te verwerken. Want hoe vermeld je de opgave van Daniell bij een 40-30 stand in de eerste 
game op het formulier. 
 
Berkel en Rodenrijs: Berkenrode –Heerhugowaard, uitslag 2-6  
Vanwege de 5-3 overwinning van Winvision/Shot op Dunlop/Volley kon Heerhugowaard de eerste plaats in 
afdeling 0002 van de hoofdklasse overnemen. Daarvoor moesten de Noord-Hollanders met tenminste 6-2 
winnen bij Berkenrode. De formatie van coach Remco Pondman slaagde in haar missie, maar moest daarvoor 
in enkele partijen heel diep gaan. Lisanne Balk zegevierde pas met 7-5 in de derde set over de Belgische Eline 
Boeykens. Bart de Gier bleef tegen Lennart van der Linden pas met 10-8 in de tiebreak overeind. Het 
vrouwendubbel kende in de verlenging ook een close finish, 11-9. 
Hoofdscheidsrechter André Pesuwarissa zag aan de zijde van Berkenrode de 15-jarige Nadine Gobin goed 
weerwerk leveren aan Femke Reinhard, zag Omar van Welzenis eenvoudig winnen van Jake Mak en gaf het 
tweede punt van de thuisclub door via een zege in de eerste mixed van Boeykens en Van der Linden tegen 
Reinhard en Mak. 
 
Breda: BLTV – Amstelpark GS 3, uitslag 6-2  
Met de 6-2 overwinning op Amstelpark GS 3 sloeg BLTV zich naar de derde plaats naast Dunlop/Volley.  
De Brabanders kunnen zich zelfs in de titelstrijd gaan mengen, want de laatste duels gaan uitgerekend tegen 
de twee achtervolgers van koploper Heerhugowaard, Winvision/Shot en Dunlop/Volley. Behoudens een 
uitglijder op de tweede speeldag tegen de lijstaanvoerder, boekt het team van coach David van Minde 
regelmatige overwinningen. 

 



Dat was tegen Amstelpark GS 3 eveneens het geval, al werd hoofdscheidsrechter Wolfgang Born wel met een 
onregelmatigheid geconfronteerd. Voor het eerst in de landelijke competitie 2011 kreeg een duel in de 
hoofdklasse een latere aanvangstijd dan 10:00 uur. Vanwege de regen, dit seizoen een nog onbekend 
fenomeen, werd bij BLTV pas om 12:00 uur begonnen. Olga Kalyuzhnaya, in twee sets, Erik Kuijlen en Kevin 
Boelhouwer, beiden in drie sets, zetten tegen Valeria Podda, respectievelijk Jeroen Camfferman en David Pel, 
op een 3-1 voorsprong. Kelly de Beer scoorde na twee sets tegen Lynn Schönhage tegen. De beide dubbels 
waren voor BLTV, waarna de beide mixen werden gedeeld. De zege van Podda met Camfferman op 
Kalyuzhnaya met Kuijlen was opmerkelijk. 
 
Apeldoorn: Daisy– ALTA 2, uitslag 6-2  
Met de 6-2 overwinning op ALTA 2 sloeg Daisy zich in de middenmoot van afdeling 0002 van de hoofdklasse. 
Als enige nieuwkomer heeft het clubteam zich volgend jaar alvast verzekerd van een vervolgoptreden op het 
hoogste niveau van de voorjaarscompetitie. De thuisploeg moest er hard voor werken. Esther Vermeulen en 
Martine Dijkman hadden drie sets nodig om Ghislaine van Baal en Paula de Man op de knieën te krijgen. 
Hoofdscheidsrechter Martin Schouten gaf na de 2-0 stand een deling van de punten door bij de 
mannenenkelspelen. De twee dubbels eindigden in Apeldoorns voordeel. Dijkman met Lisa Borckink en Wesley 
Koolhof met Stefan Scheenstra (tegen Martijn van Haasteren met Dennis Kockx) werden de winnaars. De beide 
mixen werden weer gedeeld. Borckink met Koolhof bogen in twee close sets voor Van Baal met Van Haasteren. 
Vermeulen met Scheenstra waren in de wedstrijdtiebreak de meerdere van De Man met Jeroen van der Hoek. 
 
 


