
KNLTB landelijke competitie 2012 
Hoofdklasse gemengd – afdeling 0002 

Inhaaldag 5 – 17 mei 
Tekst: Peter Klein 

 
 

 

Meerlanden/Jonkerspark en Hatulek/GTR-Geleen strijden nog om één degradatieplek  
 
Noordwijkerhout/Warmond – Acht partijen in drie wedstrijden stonden nog open van de op Tweede Paasdag 9 april 
verregende eerste speelronde in afdeling 0002 van de hoofdklasse. Punten uit de nog resterende dubbels die van 
geen belang leken voor de stand na vijf speeldagen. De realiteit ligt anders. Meerlanden/Jonkerspark verloor de drie 
openstaande dubbels tegen Solinq/Van Horne, Hatulek/GTR-Geleen pakte de twee overgebleven punten bij Dekker 
Tennis en staat op de tweede degradatieplek nog slechts twee punten achter de ploeg uit Noordwijkerhout. En! De 
Limburgers wonnen het onderlinge duel met 5-3 en hebben in elk geval op papier nog een lichter programma. Het 
treffen tussen de middenmoters Amstelpark GS 2 en Shot Zeist 2, tussenstand 4-1, eindigde onbeslist 4-4. 
 
Meerlanden/Jonkerspark – Solinq/Van Horne, gestaakt bij 0-5, eindstand 0-8  
 
Een 0-5 stand, een afgebroken mannendubbel en nog twee openstaande mixen. Hoofdscheidsrechter Eric Savalle 
besloot met de beide gemengddubbels te starten. In een gewijzigde opstelling omdat bij de thuisploeg Rogier Wassen 
ontbrak en bij de Limburgers, net als Wassen, Joe Sirianni competitieverplichtingen in Duitsland had. Voor de titelrace 
met naaste rivaal BSpaas/Meppel had Solinq/Van Horne alle punten nodig. Stanislava Hrozenska en Stefan Wauters 
voldeden aan de opdracht en wonnen hun mixed tegen Claire Lablans en invaller Moos Spoken in twee sets. Zuzana 
Kucova en Vladimir Obradovic moesten echter diep gaan om Denise van Putten en Remi Groenendaal op de knieën 
re krijgen. Pas met 13-11 in de wedstrijdtiebreak viel de beslissing. Savalle formeerde ook een nieuw mannendubbel. 
Obradivic en Wauters pakten de winst in twee close sets, 6-4 7-6(5). 
 
TV Dekker Tennis – Hatulek/GTR-Geleen, gestaakt bij 6-0, eindstand 6-2  
 
Hoofdscheidsrechter Martin Schouten reisde voor één partij naar Warmond. TV Dekker Tennis gaf de tweede mixed 
vanwege een blessure cadeau. Anouk Sterk en Melle van Gemerden maakten er een spannende affaire van. De twee 
Dekker-spelers wonnen de eerste reeks via de tiebreak met 7-4. De tweede set ging snel naar Jaimy-Gayle van der 
Wal en Pascal Wilkat, die in de afsluitende tiebreak eveneens het beste van het spel hadden, 10-4. 
 
Amstelpark GS 2 – Shot Zeist 2, gestaakt bij 4-1, eindstand 4-4, sets 9-8  
 
Het tweede team van Shot uit Zeist kreeg op Hemelvaartsdag direct het punt van het mannendubbelspel in de schoot 
geworpen. Alexander Blom kon vanwege een blessure de derde set niet meer beginnen. Voor hoofdscheidsrechter 
Andre Pesuwarissa leverden de beide mixen wel volledige partijen op. Caroline Maes met Yannick Ebbinghaus en 
Paula de Man met Bart van Kampen wonnen beiden de eerste set via een tiebreak. In de tweede reeks legden Jainy 
Scheepens met Jeroen Camfferman en Valeria Podda met invaller Melvyn op der Heijde met twee games verschil, 4-6 
respectievelijk 5-7, het loodje.  
 
 
 
 
 
 

 


