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Meerlanden/Jonkerspark haalt uit, titelkandidaat ALTA direct scherp  
 
Noordwijkerhout/Amsterdam – Meerlanden/Jonkerspark boekte in de eerste speelronde de grootste overwinning 
van de dag in de hoofdklasse, 8-0 tegen TV Heerhugowaard 2. ALTA kende een scherpe start met de 6-2 winst bij 
Amstelpark GS 2. Het duel tussen de voormalige eredivisionisten BWaste/Meppel en TV Dekker Tennis eindigde 
met 5-3 in het voordeel van de bezoekers uit Warmond. Metselaars was met 6-2 de sterkste in de Haagse derby bij 
Leimonias 2. 
 
Noordwijkerhout: Meerlanden/Jonkerspark – TV Heerhugowaard 2, uitslag 8-0  
Duizelen moet het de bestuurders van tennisvereniging Jonkerspark soms. Want heel snel gaat het allemaal wel  
in Noordwijkerhout, waar trainer/coach Jaap Plugge zich met zijn tennisschool ruim drie jaar geleden vestigde.  
Zijn Apex werd letterlijk een groeipunt in de (bloem-)Bollenstreek, want in het derde seizoen van haar 
competitiebestaan staat Jonkerspark al in de hoofdklasse. Vorig jaar prijkte het vlaggenschip bovenaan de ranglijst 
van de tweede klasse, TV Heerhugowaard 3 promoveerde echter, omdat het team mede door blessures bij de 
Noordwijkerhouters alle competitiewedstrijden had gewonnen. Coach Plugge vroeg uiteraard promotie bij keuze 
aan en ging op zeker door maar meteen de hoofdklasse aan te vragen. Het verzoek werd gehonoreerd, wel voor 
de hoofdklasse. 
Twee regionale troeven, Kevin Noordermeer en Denise van Putten, zouden bij Meerlanden/Jonkerspark in staat 
zijn te groeien naar dat op een na hoogste competitieniveau van Nederland. Versterking was geboden om het 
bereikte peil te handhaven en de verdere groei van haar paradepaardjes niet te verstoren. Met de Belg Jeroen 
Masson, zijn beste ranking was nummer 211 van de wereld, Rogier Wassen, de huidige nummer 61 van de wereld 
bij de dubbelaars, en de weer aan het tennisfront teruggekeerde Zeeuwse Sylvana Bauer naast de regionale 
groeibriljanten kreeg TV Heerhugowaard 2 op de eerste speeldag meteen een heel zware opponent te bestrijden. 
Anna Alzate, Rowy Kouw, Serinho Wijdenbosch en Arjan Pondman slaagden er niet in een punt te bemachtigen. 
De twee vrouwenenkelspelen leverden langdurige en gelijkopgaande strijd op. Van Putten pakte tegen Alzate de 
eerste set met 6-4, maar kon haar dwingende baselinespel mede door het enorme tempo van de nationaal 
jeugdkampioene niet volhouden, 2-6. Pas in de tiebreak van de derde reeks viel de beslissing, 7-3 voor de  
23-jarige Van Putten. Bauer verspeelde de eerste set aan Kouw, 3-6, maar was in de reeksen twee en drie nipt de 
betere. ,,Verschrikkelijk nerveus, zeker in de eerste set, maar op karakter gewonnen’’, sprak de ook 23 jaar oude 
Zeeuwse na afloop van haar eerste competitieduel sinds jaren. Hoofdscheidsrechter Leo Lucas hoefde daarna 
alleen nog tweesetters te noteren. Masson was veel te sterk voor Wijdenbosch, Noordermeer speelde drukvol en 
foutloos tegen Pondman. Bauer en Wassen excelleerden in hun samenspelen dubbels met Van Putten en Masson 
en met elkaar. Van Putten en Noordermeer maakten hun geslaagd hoofdklassedebuut compleet door in de mixed 
Alzate en Wijdenbosch voor te blijven. Zinderend spannend was het wel: 6-3 6-7(5) en supertiebreak 14-12.  
 
Amsterdam: Amstelpark GS 2 – ALTA, uitslag 2-6  
,,Met het eerste team terug naar de eredivisie en het tweede team in de hoofdklasse handhaven’’, legde 
competitieleider Mark Berghuis de doelstellingen van ALTA Amersfoort voor het seizoen 2011 uit. Het vlaggenschip 
schoot in elk geval scherp uit de startblokken door in Amsterdam Amstelpark GS 2 met 6-2 voor te blijven. Van het 
internationale kwartet bij de Keistad-formatie, Estelle Guisard uit Frankrijk en de Duitsers Stephanie Gehrlein, 
Holger Fischer en Sascha Klör, hadden de Française en Klör een gemakkelijke single tegen Claire Lablans en de 
in de hoofdklasse debuterende Colin van Beem. De jarige Gehrlein, in 2004 de mondiale nummer 121, moest diep 
gaan om Pauline Wong, die eind 2007 met plaats 327 haar hoogste notering op de wereldranglijst realiseerde, voor 
te blijven. Het lukte na drie maal 6-4. Roy Bruggeling legde Fischer het vuur na aan de schenen, maar kwam in 
beide sets net tekort, 5-7 4-6. Hoofdscheidsrechter Niek Kortenoeven noteerde in zijn beide dubbels met Van 
Beem en Lablans revanches voor Bruggeling: 6-3 5-7 6-2 respectievelijk 7-5 1-6 10-5. 
 
Meppel: BWaste/Meppeler LTC – TV Dekker Tennis, uitslag 3-5  
Twee jaar geleden eindigde de hoofdmacht van het toen STAD Meppel geheten team als eerste in de reguliere 
reeks van wedstrijden. Pas tijdens de play-offs ging de Drentse ploeg, zonder de geweldige Argentijnse kopman 
Sebastian Decoud, onderuit. Een seizoen later maakte de Meppeler LTC in de eerste klasse duidelijk een pas op 
de plaats. ,,We moesten de organisatie binnen en rond de club beter op poten zetten’’, klonk uit de monden van 
verenigingscompetitieleider Henk Schut en coach Sylvester Jorna.  

 



Met een kampioenschap in een afdeling met louter eerste teams keerde de Drentse topformatie terug in de 
hoofdklasse. Handhaving is het doel van de BWaste/Meppeler LTC die veel aandacht aan de opbouw. 
Bijna een decennium bood TV Dekker Tennis spektakel op eredivisieniveau. Met zeer aansprekende namen als 
Jan Siemerink en Raemon Sluiter werd het publiek naar Warmond gelokt. De teruglopende belangstelling om 
wereldtoppers te zien spelen deed de vereniging in de Veerpolder besluiten in de hoofdklasse vertrouwde namen in 
het eerste team op te stellen. 
,,Toen we constateerden dat steeds minder toeschouwers naar het park kwamen, hebben we ons bezonnen’’, 
verklaarde coach Irfan Aytug in het Leidsch Dagblad zijn keuze voor regionale helden en heldinnen. ,,Je kunt wel 
veel geld uitgeven aan de eredivisie, maar als toptennis niet meer aanspreekt, moet je stoppen. TV Dekker Tennis 
speelt daarom hoofdklasse en beschikt thans over een goede opbouw van haar clubteams.’’ 
Het duel tussen de twee voormalige eredivisieteams kende maar relatief weinig schrijfwerk voor Hans Foekens, de 
hoofdscheidsrechter in Meppel. Alle partijen vergden slechts twee sets. De bezoekers uit Warmond sloegen een 
gaatje door winst in de enkelspelen van Linda Sentis tegen Ireen Kuipers, van een sterke Melle van Gemerden 
tegen de net van een blessure herstelde Boy Westerhof, en van de sterk opkomende Matthew Pierot tegen de 
nationaal jeugdkampioen van 2009, Alban Meuffels. Voor BWaste/Meppeler LTC scoorde Charlotte Koning tegen 
Jolanda Mens het enige singlepunt. De vier dubbels werden gedeeld. Sentis behield in haar drie partijen haar 
honderd procent. 
 
Den Haag: Leimonias 2 – Metselaars, uitslag 2-6  
De Haagse stadsderby op Klein Zwitserland tussen Leimonias 2 en het bezoekend Metselaars werd met een 6-2 
zege voor de bezoekers afgesloten. Alleen de eerste partij van de dag mocht als thriller omschreven worden. 
Gabrielle van der Graaf, vorig seizoen nog voor TV Dekker Tennis 2 actief, was in de slotfase van de tweede en 
derde set net iets koelbloediger dan Nicolette van Uitert. Het tweede puntje haalden de reserves van 
landskampioen Leimonias uit de mixed van Svetlana Pirazhenka met Yannick Ebbinghaus. Hoofdscheidsrechter 
André Pesuwarissa meldde dat Mark de Jong aan de kant van de bespelers van de historische METS banen in zijn 
drie partijen ongeslagen bleef. 
 


