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TV Heerhugowaard echt kampioen, Berkenrode en ALTA 2 degraderen 
 
Amsterdam – Twee jaar geleden werd de eredivisie via een promotie bij keuze bereikt, dit seizoen werd 
Heerhugowaard voor het eerst in de clubhistorie de echte kampioen in afdeling 0002 van de hoofdklasse. De 
Noord-Hollanders versloegen in de slotronde van de competitie het gedegradeerde ALTA 2 met 7-1. 
Winvision/Shot had Heerhugowaard nog kunnen achterhalen, maar na het verlies bij BLTV Breda van beide 
dubbels was het team uit Zeist uitgeschakeld. Amstelpark GS 3 had nog enkele punten nodig om zich op eigen 
kracht veilig te spelen en haalde die ook tegen Dunlop/Volley. Mededegradatiekandidaat Berkenrode verloor bij 
Daisy uit Apeldoorn eveneens beide dubbels en kon daardoor de Amsterdammers niet meer achterhalen. 
 
Amsterdam: Amstelpark GS 3 – Dunlop/Volley, uitslag 4-4 / 9-9 / games 85-75  
Kelly de Beer, tegen Pleun Burgmans, en Jeroen Camfferman, eveneens in twee reeksen tegen de Nieuw-
Zeelander Marcus Daniell, haalden voor Amstelpark GS 3 twee belangrijke punten binnen. Het 
hoofdklasserschap werd ermee veilig gesteld. Voor Dunlop/Volley pakte Daphne van den Heuvel een snel punt 
tegen Valeria Podda en sloeg Miliaan Niesten zich in twee close sets langs Roy Bruggeling, 7-6(5) en 6-4. 
De beide dubbels vergden drie sets. Van den Heuvel en Burgmans wonnen 7-5 derde set. Bruggeling en 
Camfferman klopten Niesten, opnieuw gekoppeld aan coach Maarten Meijs op de plaats van de licht 
geblesseerde Daniell. Berkenrode had in Apeldoorn de beide dubbels verloren, Amstelpark GS 3 was voor de 
hoofdklasse behouden. Hoofdscheidsrechter Cees van Hasselt vermeldde daarom op het wedstrijdformulier 
een papieren puntendeling in de mixen. 
 
Apeldoorn: Daisy -  Berkenrode, uitslag 4-4 / 8-8 / games 61-68  
Het was een strohalm, maar Berkenrode wilde tegen Daisy voor die laatste kans zeker nog volop gaan. Na de 
vier enkelspelen was de tussenstand precies gelijk aan die van de rivaal voor het afdalen, Amstelpark GS 3, 2-
2. Eline Boeykens en Omar van Welzenis zegevierden in hun singles over Esther Vermeulen en Stefan 
Scheenstra. Martine Dijkman en Wesley Koolhof trokken tegen Nadine Gobin en Lennart van der Linden. 
In de beide dubbels was Daisy de bovenliggende partij. Lisa Borckink en Dijkman sloegen zich in twee sets 
langs Boeykens met Marieke de Jong. Koolhof en Scheenstra hadden twee reeksen nodig tegen Christiaan de 
Jong en Van der Linden. Berkenrode kon de degradatie niet meer afwenden, maar wilde spelend toch nog de 
best mogelijk uitslag realiseren. Hoofdscheidsrechter Andre Pesuwarissa vond zijn twee stoelscheidrechters 
Cees Hof en Joost Wohl bereid ook hun vierde partij van de dag nog te umpiren. Boeykens met Van der Linden 
en Marieke de Jong met Van Welzenis zorgden met rappe tweesetters voor een dragelijke 4-4 eindstand. 
 
Amersfoort: ALTA 2 – Heerhugowaard, uitslag 1-7  
Maximaal, het liefst met 8-0, moest Heerhugowaard winnen om bij ALTA 2 voor het eerst in de clubhistorie en 
op eigen kracht kampioen in de hoofdklasse te worden. Bij een 6-0 stand was de klus geklaard. Rivaal 
Winvision/Shot had bij BLTV in Breda immers de beide dubbels verloren. Hoofdscheidsrechter Wim 
Westerbeek gaf een driesetter van Lisanne Balk tegen Ghislaine van Baal en een tiebreak in de tweede set van 
Jake Mak tegen Jeroen van der Hoek door. Femke Reinhard en Bart de Gier kenden weinig mededogen met 
Paula de Man en Dennis Kockx. In de beide dubbels werden door Heerhugowaard maar drie respectievelijk vier 
games verspeeld. 
Via de mixed van Van Baal met Martijn van Haasteren redde ALTA 2 de traditionele eer. Reinhard en Mak 
moesten na 7-6(5) 2-6 en een wedstrijdtiebreak van 10-7 de felicitaties overhandigen. Balk met De Gier wonnen 
met tweemaal 6-4 van De Man met Van der Hoek. 
 
Breda: BLTV – Winvision/Shot, uitslag 3-5  
BLTV deed tegen het bezoekend Winvision/Shot haar sportieve plicht. Ondanks dat de vier enkelspelen 
verloren gingen, werd in de dubbels de strijd opnieuw aangegaan. Tessy van de Ven tegen Lynn Schönhage, 
Lisanne van Riet verrassend na drie sets tegen Olga Kalyzhnaya, David de Goede tegen Kevin Boelhouwer en 
Niels de Moree tegen Erik Kuijlen hadden hun Zeister ploeg op een fraaie 4-0 voorsprong gezet. Een telefoontje 
naar Amersfoort leerde dat titelrivaal inmiddels op dezelfde tussenstand was aanbeland. 
Vier tiebreaks werden in de beide dubbels afgewerkt. Schönhage met Kalyuzhnaya en Boelhouwer met Kuijlen 
wonnen ze tegen respectievelijk Stephanie Gomperts met Van de Ven en De Goede met Philip Niewerth alle 
vier met het meest geringe verschil, 7-5 en 9-7 respectievelijk 7-5 en 7-5. Shot kon geen kampioen meer 
worden. Hoofdscheidsrechter Jules Noot noteerde dan ook papieren deling van de punten in beide mixen. 

 



De vier kampioenen in de eerste klasse promoveren naar de hoofdklasse: 
 
Afdeling 0004: Thermoware/LTC Barneveld met coach Philip Maat en de spelers Iris Verboven, Kim Kilsdonk, 
Inge Spronk, Evthimios Karaliolios en Steven Korteling. 
 
Afdeling 0005: Thor/ITMG uit Den Haag met Kim Rus, Marjolein van de Ven, Mandy Wagemaker, Frank Clausing, 
Thiemo van der Lecq en Boy Wijnmalen. 
 
Afdeling 0006: Winvision/Shot 2 uit Zeist met Céline Beermann (Dui), Dorien Geertsema, Caroline Maes (Bel), 
Thijs Buur, Bart van Kampen en Sander Koning. 
 
Afdeling 0007: Hatulek/GTR uit Geleen met coach Armand Custers en de spelers Yanick Dullens, Marianne 
Vanoppen, Jaymy-Gayle van der Wal, Philippe Brand, Daniel Düren en Pascal Wilkat. 
 


