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Dekker Tennis blijft in Bollenstreekderby buurman Meerlanden/Jonkers Park voor. 
 
Warmond – Voor het eerst in de bijna vijftigjarige geschiedenis van het tennisdistrict Leiden stonden twee 
clubteams uit de Bollenstreek op het hoogste niveau voorjaarscompetitie, de hoofdklasse, tegenover elkaar.  
TV Dekker Tennis was op eigen gravelbanen Jonkers Park uit Noordwijkerhout met 5-3 de baas. De vereniging uit 
Warmond blijft daarmee meedoen om de titel in afdeling 0003 van de hoofdklasse. ALTA, 6-2 tegen Leimonias 2, 
en Metselaars, 5-3 tegen Amstelpark GS 2, zijn in deze afdeling ook nog ongeslagen. Echte spanning ontbrak hier, 
evenals bij het duel tussen Heerhugowaard 2 versus BWaste/Meppel, 3-5. 
 
Warmond: Dekker Tennis – Meerlanden/Jonkers Park, uitslag 5-3  
Uit het Leidsch Dagblad van maandag 18 april 2011: 
Aan het einde van jaren tachtig van de vorige eeuw waren het Leidse Unicum en Dekker Tennis al eerder in de 
hoofdklasse present. Echter niet in dezelfde afdeling. In dat opzicht was de ontmoeting tussen de vereniging 
Dekker Tennis die de regio jaren eredivisieniveau bood en twee jaar geleden erg schlemielig terugzakte, èn het 
topteam van de vereniging Meerlanden/Jonkers Park die een complete nieuwkomer in de hoofdklasse is, een 
unicum in de geschiedenis van het district. De grote ervaring van de thuisploeg gaf uiteindelijk de doorslag, hoewel 
Jonkers Park na het winnen van de beide dubbels vanuit Dekker-perspectief nog akelig dichtbij geraakte. De 
Warmondse coach Irfan Aytug was dan ook vol lof over zijn buren. ,,Jeroen Masson was erg goed, maar hij heeft 
niet voor niets internationaal hoog gestaan. Van Kevin Noordermeer viel mij op, dat hij veel progressie heeft 
geboekt. En vooral Denise van Putten is mij opgevallen. Die kende ik eigenlijk niet.’’ 
Voldoende voor een overwinning in de enkelspelen was het goede tennis van Noordermeer en Van Putten echter 
niet. In de beide vrouwenenkelspelen zegevierde het gelouterde tennis van de twee Dekker-speelsters, Anouk 
Sterk en Linda Sentis, over de veelal frisse aanpak van de twee aan een tweede sportcarrière werkende troeven 
van Jonkers Park, Van Putten en Sylvana Bauer. De 23-jarige Van Putten won brutaal de eerste set van Sterk en 
kreeg in de tweede set kansen op een break. De Warmondse kopvrouw kwam echter niet in de problemen en was 
na drie sets toch de winnares. Bij Sentis gaf de veel grotere vastheid tegen de enig wedstrijdritme ontberende 
Bauer de doorslag. De Zeeuwse, die voor haar comeback van ver moest komen, kwam wel dichtbij, 7-5 6-4. 
Noordermeer was niet bestand tegen Matthew Pierot, net als hij een speler die de afgelopen maanden een enorme 
progressie doormaakte. De Noordwijker startte voortvarend, maar liet de pressie glippen. Pierrot dicteerde vanaf 
halverwege de eerste reeks het spel en won simpel, 6-4 6-2. ,,Tegen Meppel tenniste Melle belachelijk goed’’, 
vertelde Bart van Delft voorafgaand aan het treffen tussen de twee voormalige wereldranglijstspelers Melle van 
Gemerden (precies plek 100) en de Belg Jeroen Masson (211). Dat niveau kon de Dekker-kopman niet herhalen, 
maar Masson gaf hem ook weinig kans zijn op hardhitten gebaseerde spel te spelen. En als Van Gemerden al 
vernietigend uithaalde was daar steeds weer een perfecte return, tweemaal 6-3 voor Masson. 
Het vrouwendubbel leverde voor Jonkers Park een verrassing op. De combinatie van Van Putten en Bauer sloot na 
de eerste, met 6-0 verloren, set beter en beter en werd met 6-4 in de derde set in winst omgezet. Via het 
mannendubbel van Masson met Rogier Wassen kwam het team uit Noordwijkerhout zelfs langszij. 
Hoofdscheidsrechter Andre Pesuwarissa noteerde in Warmond aan het eind van de dag toch een overwinning voor 
Dekker Tennis, 5-3. Via de twee mixen, al was de zege van Jolanda Mens met Van Delft tegen Bauer en Wassen 
in de wedstrijdtiebreak een heuse loterij, 10-8. 
 
Amersfoort: ALTA – Leimonias 2, uitslag 6-2  
Zeven tweesetters schreef hoofdscheidsrechter Martin Schouten op bij het duel tussen titelkandidaat ALTA 
Amersfoort en Leimonias 2, het team dat uitsluitend mag promoveren als het vlaggenschip en tevens ook  
landskampioen in de eredivisie verzaakt. De Duitsers Stephanie Gehrlein, Sascha Klör, na drie sets tegen Yannick 
Ebbinghaus, en Holger Fischer, twee sets tegen Bart Brons, bogen de snelle achterstand door het verlies van de 
Française Estelle Guisard om in een 3-1 voorsprong. 
Na de vier dubbels kwam eenzelfde 3-1 tussenscore op het formulier van Schouten. ALTA won de beide dubbels 
en de mixed van Gehrlein met Fischer tegen Gabrielle van der Graaf met Mitchel van der Goes. Leimonias 2 
zegevierde in de mixed van haar singlewinnares Svetlana Pirazhenka met Ebbinghaus tegen Guisard en Klör. 
 

 



Scheveningen: Metselaars – Amstelpark GS 2, uitslag 5-3  
Ook hoofdscheidsrechter Eric Savalle noteerde zeven tweesetters bij het treffen tussen Metselaars en Amstelpark 
GS 2. Steffi Weterings en Nicolette van Uitert zetten de bespelers van de historische METS-banen tegen Claire 
Lablans en Pauline Wong op een 2-0 voorsprong. Roy Bruggeling, sterk tegen Mark de Jong, en Colin van Beem, 
tegen Stephan Fransen, maakten gelijk. 
Na de vier dubbels kwam een 3-1 score op het formulier van Savalle. De twee Scheveningse vrouwen verwierven 
een ongeslagen status door hun samenspel en hun mixen met De Jong, respectievelijk Fransen (op positie 1) in 
winst om te zetten. Bruggeling en Van Beem wonnen voor Amstelpark GS 2 hun dubbelspel. 
 
Heerhugowaard: TV Heerhugowaard 2 – BWaste/MLTC Meppel, uitslag 2-6  
En ook hoofdscheidsrechter Robert van der Drift mocht zeven tweesetters noteren bij de ontmoeting tussen 
Heerhugowaard 2 en BWaste/MLTC uit Meppel, het team dat twee jaar geleden de grote verrassing in de eredivisie 
was. Anna Alzate zette haar nieuwe club met een snelle 6-3 6-1 overwinning op Ireen Kuipers op voorsprong. ,,Ik 
train bij de bond en heb daarom geen vaste club’’, verklaarde de jeugdige tennisster - die al sinds haar tiende jaar 
het opleidingstraject van de KNLTB volgt - na afloop aan de verslaggever van het Noord Hollands Dagblad haar 
komst naar de hoofdklasser. ,,Vorig jaar speelde ik veel internationale toernooien, maar omdat ik volgende maand 
mijn examens heb en het reizen me teveel tijd zou kosten, doe ik dat nu niet. In plaats daarvan wilde ik nu wel 
competitie spelen.’’ Dat kon bij Heerhugowaard, waar ze een belangrijke puntenpakker voor het team kan worden. 
Alzate’s teamgenoten waren veel minder succesvol. Liza Groenveld, Serinho Wijdenbosch en Arjan Pondman 
overhandigden na afloop van hun singles de felicitaties aan Dide Beijer, Boy Westerhof en Alban Meuffels. Na het 
verloren vrouwendubbel tegen Josien Boverhof en Kuipers namen de mannen wel revanche voor hun nederlaag in 
het enkelspel, 6-4 7-5 tegen Westerhof en Meuffels. Het venijn zat voor Van der Drift in de staart. Rotterdamse 
Alzate, dochter van een Columbiaanse vader en een Russische moeder, werkten een bloedstollend gevecht af 
tegen Beijer en Meuffels. De uitslag gaf de strijd goed weer, 7-6(6) 6-7(3) en een wedstrijdtiebreak van 9-11. 
 
 


