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TV Heerhugowaard heeft kampioenschap en promotie naar eredivisie binnen handbereik  
 
Zeist –Heerhugowaard heeft met de 7-1 winst op Daisy uit Apeldoorn het kampioenschap in afdeling 0002 van 
de hoofdklasse vrijwel binnen handbereik. De Noord-Hollanders keren met die titel binnen een jaar terug naar 
de eredivisie. De marge met achtervolger Winvision/Shot, dat ook een 7-1 zevenklapper bij Amstelpark GS 3 
boekte, is weliswaar maar één punt, het onderling resultaat is eveneens in het voordeel van de ploeg van coach 
Remco Pondman. Door een paar geblesseerde spelers haakte Dunlop/Volley in de titelrace af.  
De Eindhovenaren bogen met 5-3 voor het bezoekende BLTV uit Breda. Door de 5-3 zege in Amersfoort tegen 
ALTA 2 kan Berkenrode op de laatste speeldag nog aan degradatie ontsnappen. Het team uit de Keistad moet 
met maximale cijfers van Heerhugowaard winnen om aan afdalen te ontsnappen. 
 
Heerhugowaard: Heerhugowaard – Daisy, uitslag 7-1  
De spanning zat letterlijk in het begin van de wedstrijd. Om de titelkandidaat in afdeling 0002 van de 
hoofdklasse te blijven moest Heerhugowaard met ruime cijfers van Daisy winnen. Eventjes leek dat er niet op. 
Lisanne Balk en Femke Reinhard verloren in hun enkelspelen de eerste reeks aan Martine Dijkman, 
respectievelijk Esther Vermeulen. Balk herstelde zich in de tweede en derde set, Reinhard kwam niet in haar 
spel en verloor. Vanaf die 1-1 stand vier de spanning weg. Hoofdscheidsrechter Koos van Luijn had een 
eenvoudige middag met louter tweesetters in het voordeel van Heerhugowaard. Bart de Gier en Jake Mak en 
de wel sterk dubbelende Reinhard bewezen hun wil terug te keren naar de eredivisie. 
 
Amsterdam: Amstelpark GS 3 – Winvision/Shot, uitslag 1-7  
De ene 7-1 zevenklapper is nog niet de andere. Om in het spoor van koploper Heerhugowaard te blijven moest 
Winvision/Shot in Amsterdam met grote cijfers van Amstelpark GS 3 winnen. De ploeg van coach Mirjam 
Berkhout slaagde in haar missie. De spelers logenstraften daarmee de geruchten dat de club een avontuur in 
de eredivisie niet zou nastreven. Tessy van de Ven, Lisanne van Riet en David de Goede moesten hard werken 
om de eerste drie singlepunten voor Winvision/Shot binnen te slepen. Van de Ven sloeg zich met 7-5 tweede 
set langs Valeria Podda, Van Riet besliste de tiebreak van de derde set tegen Kelly de Beer met 7-4 in haar 
voordeel. De Goede leek tegen Colin van Beem een snelle zege te gaan halen. Na 6-3 en 5-2 werd het toch 
nog een derde reeks, 6-3 6-7(3) 6-3. 
Met een ruim verlies zou Amstelpark GS 3 niet vrij zijn van degradatiezorgen. Jeroen Camfferman gaf met de 
rappe winst op Niels de Moree het voorbeeld. Bij dat ene punt bleef het. In de dubbels – altijd al het sterke punt 
bij de Zeistenaren – bleef Winvision/Shot overeind. Na de tweesetter van Stephanie Gomperts met Van de Ven 
bepaald niet zonder strijd, stelde hoofdfscheidsrechter Cees van Hasselt vast. De Goede en Philip Niewerth 
hadden drie bedrijven nodig. Gomperts en Niewerth wonnen close, 7-6(5) 6-4 tegen Podda en Camfferman. 
Van Riet met De Goede pakten het zevende punt voor hun team tegen De Beer en Van Beem pas in de 
wedstrijdtiebreak, 10-5. 
 
Eindhoven: Dunlop/Volley – BLTV, uitslag 3-5  
Coach Maarten Meijs had het zich anders voorgesteld. Zijn Dunlop/Volley zou met een overwinning in de lastige 
wedstrijd tegen BLTV in de titelrace blijven. Door blessures spatte die droom uiteen. Daphne van den Heuvel, 
tegen Winvision/Shot aan de enkel geblesseerd geraakt, gaf tegen Olga Kalyuzhnaya na één game op. De 
Nieuw-Zeelander Marcus Daniell, met schouderklachten, hield het tegen Kevin Boelhouwer na een set voor 
gezien. Hoofdscheidsrechter Niek Kortenoeven noteerde zijn opgave ook in de mixed met Pleun Burgmans.  
In het dubbelspel gaf BLTV toestemming aan Meijs op de plek van zijn Nieuw-Zeelandse troef te spelen. Het 
werd een pleister op de wonde voor de coach. Met Miliaan Niesten won hij na drie sets van Eric Kuijlen met 
Boelhouwer. Lynn Schönhage had voor de Bredanaars in haar single tegen Burgmans en haar mixed met 
Boelhouwer succes. 
 
Amersfoort: ALTA 2 - Berkenrode, uitslag 3-5  
Alleen een grote overwinning zou een van beide teams uit de gevarenzone brengen. Met de 5-3 zege bij ALTA 
Amersfoort 2 heeft de dit jaar nieuwkomer Berkenrode nog wel een kans om aan afdalen te ontsnappen. De 
formatie van coach Martin van der Brugghen moet het in de slotwedstrijd bij Daisy vanwege een negatief 
onderling resultaat twee punten beter doen dan de Amsterdamse concurrent Amstelpark GS 3, dat het 
gehandicapte Dunlop/Volley op bezoek krijgt. 

 



Lotty Seelen sloeg in rap tempo het eerste punt binnen voor ALTA 2. Ondanks haar ruime verlies, was 
hoofdscheidsrechter Eric Savalle onder de indruk van het spel van de 15-jarige Nadine Gobin. Eline Boeykens, 
de Belgische versterking van het via promotie bij keuze naar de hoofdklasse gestegen Berkenrode, maakte na 
een spannende driesetter tegen Ghislaine van Baal gelijk. Via Lennert van der Linden, tegen Dennis Kockx, en 
Omar van Welzenis tegen Jeroen van der Hoek, sloeg de thuisclub het gaatje van twee punten, dat in de vier 
dubbels niet meer werd afgestaan. Seelen bleef na haar enkelspel ook in beide dubbels met Van Baal en Van 
der Hoek zonder setverlies. Van der Linden hield eveneens zijn honderd procent vast. Hij zegevierde in zijn 
beide dubbels met Christian de Jong en Boeykens. 
 
 
 


